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บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของวิหารไทลื้อในสิบสองปันนา และในจังหวัดน่าน ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ศึกษาถึงรูปแบบของวิหารไทลื้อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีการปรับเปลี่ยนโดยได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อรูปแบบของ
วิหารไทลื้อทั้ง 2 แหล่งที่ต้ังจากกรณีศึกษานํามาสู่การวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ แผนผังวัด แผนผังอาคาร รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม และลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม จากกรณีศึกษาทั้ง 7 หลัง ผลของการศึกษาทําให้ทราบว่า ในดินแดนสิบ
สองปันนา รูปแบบการสร้างวิหารก็ยังยึดถือรูปแบบเดิม แต่ใช่ว่าเป็นรูปแบบเดิมทั้งหมด ยังมีบางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
สถาปัตยกรรมจีนเข้ามาผสมด้วย ส่วนในประเทศไทย ในช่วงที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
รูปแบบของวิหารในช่วงแรก เป็นรูปแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมจากวิหารต้นแบบที่สิบสองปันนา หลังจากนั้นตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านนาและประเทศใกล้เคียง เช่นรูปแบบของวิหารทรงคฤห์ที่ได้รับอิทธิพลของ
วิหารแบบล้านนา หรือ วิหารที่มีหลังคาอ่อนช้อยแบบหลวงพระบาง ทําให้รูปแบบของวิหารไทลื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
ของกลุ่ มชน และผู้ ค นที่ ให้การอุปถัมภ์ แต่อย่า งไรก็ตาม รูปแบบวิหารไทลื้อที่พบจากทั้ ง สองแหล่ งที่ตั้งของกรณีศึกษาก็ยัง มี
ลักษณะร่วม กล่าวคือ การคงไว้ซึ่งแนวคิดของวิหารไทลื้อต้นแบบที่สิบสองปันนา ผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่น จนทําให้เกิดวิหาร
ที่มีลักษณะเฉพาะตามถิ่นที่อยู่นั้นขึ้นมา
คําสําคัญ : พัฒนาการ วิหาร สถาปัตยกรรมไทลื้อ

ABSTRACT
A comparative study on Viharas of Dai-Lue in Sib Song Punna, China; and in Nan, Thailand aims to
explore the unique identity of Vihara Dai Lue and their transformation due to different influence and
different locations. Seven Viharas were selected as case studies in order to analyse temples' lay outs, Viharas'
floor plans, architectural characteristics and structures. Findings from the study reveal that almost all of
Viharas in Sib Song Panna had been built regarding with traditional ways; whereas some Viharas had been
partially influenced by Chinese art and architectural styles. During the early settlements of Dai-Lue
settlement in the North of Thailand, the study shows that the characters of Viharas remains similar to Sib
Song Panna’s traditional style as a Vihara with Hipped roof and Gable on the Top .Since then the
characteristics of Viharas has been transformed in line with Lanna culture and other adjacent cultural
influence. Vihara Karu (Vihara wita gable roof, as Lanna style)style is a case in point of Lanna identities, and
Viharas with the roof light cave is an illustration of Luangprabang styles. This study points out that
transformation of Vihara Tai Lue were created in regard to the main characteristics of any supportive groups.
Interestingly, Vihara Tai Lue in both study areas has something in common; they were built in line with Sip
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Song Punna characteristics; and they were mixed and engaged with the local cultural styles. These two
factors make Viharas of Tai Lue has become unique and different from other.
Keywords : Transformation Vihara Dai (Lue) Architecture.

บทนํา
ชาติพันธุ์ “ไท” เป็นชนชาติหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดทั้งวิถีชีวิต
ภาษา การแต่งกาย รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะชุมชน และสถาปัตยกรรมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาวไทมีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นหลายแห่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งจากการขยายอาณาเขตของตนไปสู่พื้นที่ต่างๆใน
อดีตการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ไปจนถึงการถูกครอบครองจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ในปัจจุบัน
อาณาจักรของชาติพันธุ์ไทที่เคยมีในอดีต ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลาย
ประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
สาธารณรัฐเมียนม่าร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าชาวไทที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศต่าง ๆ จึงมีการเปลี่ยนผ่านการ
ปกครอง และตกอยู่ในสภาวะที่ถูกห้อมล้อมจากกลุ่มชนวัฒนธรรมอื่นหลายยุคหลายสมัย ซึ่งแตกต่างกันไปตามการตั้งถิ่นฐานและ
บริบทที่ตนมีปฏิสัมพันธ์อยู่ เมื่อชาวไทตกอยู่ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ภูมิทัศน์ทางกายภาพของชุมชนที่เป็นผลสะท้อนและตก
ผลึกมาจากวัฒนธรรม ซึ่งสันนิษฐานว่าแทบทุกแหล่งน่าจะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องด้วยต้นกําเนิดแหล่งเดียวกันใน
ตอนต้น จะยังคงมีแบบแผนอันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม ร่วมกันหรือต่างกัน
อย่างไร อีกทั้งยังคงมีระบบคุณค่าของความยั่งยืนเฉกเช่นเดิมหรือนําพาชุมชนไปสู่สถานะที่แตกต่างกันในระดับใด1
การศึกษาและทําความเข้าใจถึงพัฒนาการของแหล่งตั้งถิ่นฐานชาวไทลื้อที่มีความสําคัญในประเทศไทย และแคว้นสิบสอง
ปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยการเปรียบเทียบในแง่ของผังชุมชน สภาพแวดล้อมรอบบริบทของ
เรือนและเรือนพื้นถิ่นไทลื้อที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์และสรุปหาแนวทางที่เป็นผลต่อการพัฒนา
แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมสรรสร้าง (Built environment) ในอนาคต
ไทลื้อในแคว้นสิบสองปันนา
ก่อนที่ชาวไทลื้อจะมาอยู่ที่ดินแดนสิบสองปันนานัน้ ชาวไทลื้อเริ่มต้นที่อาณาจักรไทมุง อาณาจักรแรกของชนชาติไทย
อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําฮวงโห (แม่นํ้าเหลือง) ต่อมาก็ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานลุ่มแม่น้ําแยงซีเกียง ย้อนไปถึงระยะเวลา 25,000 ปีก่อน
พุทธกาล จนกระทั่งถึง 392 ปีก่อนพุทธกาล อาณาจักรไทมุงถูกรุกรานอย่างหนักจากชาว “ตาด” (Tartar) ชาวไทมุงทนการกดขี่
ข่มเหงไม่ได้จึงอพยพลงมาตามแนวเส้นทางของสายน้ําเป็นหลัก
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 328 อาณาจักรไทมุงถูกรุกรานอย่างหนักอีกครั้งจากพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ผู้สร้างกําแพงเมืองจีน
อาณาจักรไทมุงก็ถึงกาลอวสาน รวมระยะเวลาของอาณาจักรได้ทั้งหมด 700 ปีเศษ
ครั้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 12 มีวีรบุรุษชาวไทลื้อชื่อ “เจ้าเจื๋องหาญ” ได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ ในสิบสองปันนาตั้ง
เป็นอาณาจักรแจ่ลื้อ (จีนเรียก เชอลี่) ศูนย์กลางอยู่ที่หอคําเมืองเชียงรุ้ง เป็นระยะเวลานาน 790 ปี ต่อมาในสมัยเจ้าอิ่นเมือง ได้มี
การแบ่งเขตการปกครองเป็นสิบสองหัวเมือง แต่ละหัวเมืองให้มีนาที่นา 1,000 หาบข้าว (เชื้อพันธุ์ข้าว) จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองว่า
“สิบสองปันนา”
ปัจจุบันชาวไทลื้ออาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษสิบสองปันนาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลยูน
นาน (มณฑลหยุนหนัน-Yunnan) ติดกับรัฐฉาน (Shan State) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหภาพเมียนมาร์ และอยู่ติด
กับแคว้นพงสาลี ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ประมาณ 19,700 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชากรประมาณ 1,000,000 คน พื้นที่ประมาณร้อยละ 95 ของเขตการปกครองพิเศษสิบสองปันนาเป็นป่าเขา และมีประชากร
อยู่อาศัยน้อยกว่าหนึ่งในสาม ส่วนมากเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ฮานี (Hani) ละหู่ (Lahu) และปู้หลาง (Bulang) เป็นต้น ส่วน
พื้นที่ที่เหลือประมาณร้อยละ 5 นั้น เป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแม้ว่าจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 978 ตารางกิโลเมตร แต่ก็
เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบด้วยที่ราบลุ่มหลายแห่ง โดยเฉพาะการตั้งถิ่นฐาน
1

ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล,”ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทใหญ่”โครงการภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท:คุณลักษณะของ
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น.(ทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2548)
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ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่ราบลุ่มที่มีขนาดย่อมลงไปมีหลายแห่ง เช่น เมืองลอง (Moeng Long)
เมืองฮํา (Moeng Ham) เมืองหล้า (Moeng La) และเชียงรุ่ง (Chiang Rung) ซึ่งแต่ละแห่งมีพื้นที่ระหว่าง 70-80 ตารางกิโลเมตร
ไทลื้อในประเทศไทย
ชาวไทลื้อมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งชุมชนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมานานหลายร้อยปีแล้ว ทั้งนี้
การเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่เกิดใน "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" ของล้านนาในสมัยพระเจ้ากาวิละ หรือยุคธนบุรีจนถึงต้นยุค
รัตนโกสินทร์ ชาวลื้อเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมเดียวกับชาวยองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลําพูนปัจจุบัน เป็นชาวแคว้นสิบสองปันนา
ด้วยกันทั้งสิน ต่างกันที่ชาวยองที่เชียงใหม่ลําพูนนั้นอพยพมาจากเมืองยองและเมืองต่างๆ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําโขงหรือที่ชาว
สิบสองปันนาเรียกว่าแม่น้ําล้านช้าง ส่วนชาวลื้อที่พะเยา-เชียงราย-น่านมาจากเมืองต่างๆ ในฝั่งตะวันออกที่ติดกับล้านช้างและน่าน
ชาวลื้อที่อยู่ในพะเยา-เชียงราย-น่านปัจจุบันนั้น เดินทางจากฝั่งตะวันออกของสิบสองปันนาลงมาทางใต้เข้าสู่ประเทศไทย
โดยมีจุดหมายแรกที่เมืองน่าน การเข้าสู่ประเทศไทยเข้าทาง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงรายปัจจุบัน แล้วเข้าสู่ จ.
พะเยาที่ อ.เชียงคํา อ.ภูซาง ผ่านไปยัง อ.ปงและ อ.เชียงม่วนซึ่งขณะนั้นพะเยาอยู่ในการปกครองของเมืองน่าน เจ้าอนันตวรฤทธิ
เดชเจ้าผู้ครองนครน่านในขณะนั้นจึงให้ชาวลื้อตั้งชุมชนอยู่ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จึงปรากฏชุมชนชาวลื้อ
ใน อ.เชียงม่วนหลายหมู่บ้าน บางหมู่บ้านตั้งชื่อตามหมู่บ้านในสิบสองปันนาที่ตนจากมา เช่น บ้านมาง บ้านทุ่งมอก บ้านท่าฟ้า เป็น
ต้น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ อ.เชียงม่วนเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขา ทําให้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการการทํานาของ
ชาวไทลื้อ ชุมชนไทลื้อบางส่วนจึงขอพระราชทานอนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครน่านย้ายไปตั้งชุมชนที่ อ.เชียงคําซึ่งมีพื้นที่ราบ
กว้างขวางกว่า (เว้นพื้นที่อ.ปงไปเนื่องจากเป็นชุมชนของคนไทยวนหรือคนเมืองตั้งอยู่ก่อนแล้ว) และเมื่อไปตั้งอยู่ใน อ.เชียงคําบาง
หมู่บ้านก็ใช้ชื่อตามชื่อหมู่บ้านใน อ.เชียงม่วน ที่ย้ายมา

ภาพ 1 แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของชาวไทลื้อ
ที่มา: ธนิก หมื่นคําวัง ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ 2555.
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของวัด กับการวางผังหมู่บ้านของชุมชนไทลื้อ
และเพื่ออธิบายลักษณะของรูปทรงวิหารไทลื้อ ปัจจัยที่มีผลให้เกิดพัฒนาการของรูปแบบวิหารไทลื้อ เพื่อหาแนวทางในการรักษา
และส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิหารไทลื้อเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

กรอบแนวความคิดในการศึกษา
เพื่อให้การดําเนินการศึกษาบรรลุผลที่สมบูรณ์จําเป็นต้องใช้กรอบความคิดหลายกรอบเป็นเครื่องมือ ในการนําไปสู่การ
วิเคราะห์และตีความ(อรศิริ ปาณินท์,2543) กรอบความคิดที่จะนําไปใช้ประกอบด้วย
1.กรอบความคิดในการศึกษาสถาปัตยกรรมและชุมชนในลักษณะภาพรวมหรือบริบทนิยมเพื่อที่จะเลือกกรณีตัวอย่าง
2. กรอบความคิดแบบการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเหมือน ความต่าง และความแปรเปลี่ยน รวมถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยนนั้นๆ
3. กรอบความคิดในด้านการอนุรักษ์เพื่อพิจารณาศักยภาพของการคงอยู่ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการใช้กรอบความคิดทั้ง 3 กรอบ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จะดําเนินไปตามกรอบความคิดหลัก
ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ โดยใช้วิธีจําแนกสถาปัตยกรรม 3 วิธี คือ
- จําแนกตามอายุอาคาร
- จําแนกตามลักษณะทางกายภาพ
- จําแนกตามสภาพแวดล้อม

วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
วิธีการศึกษาเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวความคิดมานุษยวิทยา-สถาปัตยกรรม เป็นการศึกษา
ทางสถาปัตยกรรมซึ่ง เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ด้า นกายภาพของหมู่บ้านและตัวบ้า นผนวกกับการศึกษาอิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งผลมายังตัวสถาปัตยกรรม ดังนั้น ข้อมูลที่จําเป็นอย่างยิ่ง คือ การสํารวจสภาพปัจจุบันด้วยการถ่ายภาพและ
แผนที่ในลักษณะทาง Visual Survey ผนวกกับการรังวัดอาคารในลักษณะของ Measure survey โดยในการสํารวจภาคสนาม
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
แผนการดําเนินโครงการ แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 เดือน รวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในสิบสองปันนาและใน
ประเทศไทย ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของวัด เพื่อกําหนดเลือกสรรวัด
กรณีศึกษา เพื่อจัดทํารายงานวิจัยฉบับร่างครั้งที่ 1
ระยะที่ 2 ใช้เวลาในการดําเนินงาน 12 เดือน ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากต้องแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2
ช่วง กล่าวคือ ช่วงที่ 1 เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงที่ 2 เก็บข้อมูลภาคสนามใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ประเทศไทย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์เก็บรายละเอียดการวางผังบริเวณวัด การวางผัง
วิหาร ขนาดของผังพื้น รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมวิหารไทลื้อที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา เพื่อจัดทํารายงานฉบับร่างครั้งที่ 2
ระยะที่ 3 ใช้เวลาดําเนินการ 6 เดือน ในการสรุปรวบรวมภาคสนามนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตลอดจนสรุปเพื่อตอบ
คําถามจากงานวิจัยที่ได้ต้งั ไว้ข้างต้น รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คําตอบที่ได้จากการศึกษา
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม ทําให้สามารถตอบคําถาม
จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ดังนี้ คือ
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1. ความสัมพันธ์ของวัดและผังหมู่บ้านมีมากน้อยเพียงไร?
ความสัมพันธ์ของวัดกับผังหมู่บ้านไทลื้อ
ลักษณะเด่นของวัด
หมู่บ้านไทลื้อมีวัดขนาดใหญ่ หลังคาซ้อนหลายชั้น ขนาดหรือรูปแบบการก่อสร้างของวัดแตกต่างจากสิง่ ก่อสร้างอื่นใน
หมู่บ้านอย่างชัดเจน
การวางผัง
การวางผังสิง่ ก่อสร้างอันเป็นองค์ประกอบของวัด ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ละแห่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามความพอใจของ
ผู้คนในแต่ละรุ่น โดยทั่วไปวิหารจะตั้งอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกุฏิ หอกลอง เจดีย์และอื่น ๆ ซึ่งมักมีเจ้าอาวาสร่วมกับผู้นําชุมชน
เป็นผู้กําหนด โดยมีขนาดของที่ดินเป็นปัจจัยสําคัญ

ภาพ 2 แสดงตัวอย่างผังหมู่บ้าน (บ้านต้อง เมืองฮาย) ของชุมชนไทลื้อในแคว้นสิบสองปันนา

5

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
______________________________________________________________________________________________

องค์ประกอบของวัดประจําหมู่บ้าน
- วัดขนาดเล็ก ประกอบด้วย วิหาร หอกลองและกุฏิพระ
- วัดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย วิหาร หอกลอง กุฏิพระ พระอุโบสถ หอไตรและเจดีย์

ภาพ 3 แสดงตัวอย่างผังวัด(วัดบ้านอ้อ) ในแคว้นสิบสองปันนา
2. รูปแบบของวิหารไทลื้อมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง?
จากการศึกษารูปแบบวิหารไทลื้อในสิบสองปันนา และจังหวัดน่าน สามารถแบ่งได้เป็น 7 รูปแบบ โดยรูป คือ
รูปแบบที่พบในสิบสองปันนา สามารถแบ่งรูปทรงวิหารได้เป็น 4 รูปทรง คือ
1. ทรง A คือ วิหารทรงโรง มีหลังคาทอดยาวผืนเดียว ไม่มีการลดชั้นหลังคา มีการยกคอสองและปีกนกโดยรอบ ได้แก่ วิหารวัด
ร่องขื่อ เมืองลวง
2. ทรง B คือ วิหารทรงโรง มีหลังคาลดชั้น 3 ชั้น มีการยกคอสองและปีกนกโดยรอบ ได้แก่ วิหารวัดบ้านตอง เมืองฮาย
3. ทรง C คือ วิหารทรงโรงเหมือนทรง B แต่มีการลดตับในจํานวนชั้นหลังคาที่ลดด้วย รวมทั้งมีการต่อส่วนปีกนกออกและมี
ระเบียงโดยรอบตัววิหาร ได้แก่ วิหารวัดเชียงเจิง เมืองฮาย
4. ทรง D คือ วิหารจัตุรมุข ลักษณะอาคารที่ออกแบบแผนผังและรูปทรงเรือนอย่างรูปกากบาท ทําให้อาคารมีมุขหรือหน้าจั่วหัน
ออกทั้ง 4 ทิศ 4 ด้าน ได้แก่ วิหารวัดบ้านเหลิม เมืองนูน
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ทรง A

ทรง B

ทรง C

ทรง D

ภาพ 4: แสดงรูปทรงของวิหารที่พบในแคว้นสิบสองปันนา
รูปแบบที่พบในเมืองน่าน ประเทศไทย สามารถแบ่งรูปทรงวิหารได้เป็น 3 รูปทรง คือ
5. ทรง E คือ วิหารปิดแบบล้านนา วิหารที่มีหลังคาลดชั้นด้านหน้า 1 ชั้น และแบ่งพื้นที่มุขหน้าออกจากพื้นที่ใช้สอยภายในเหมือน
วิหารของล้านนา ได้แก่ วิหารวัดเบ็งสกัด อ.ปัว วิหารวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา
6. ทรง F คือ วิหารทรงโรง หลังคาในประธานเป็นทรงจั่วและมีหลังคาปีกนกลาดลงมา โดยเฉพาะส่ ว นหน้ า ยื่ น คลุ ม มุ ข ด้ า น
หน้าที่ต่อออกมา ได้แก่ วิหารวัดหนองแดง อ.เชียงกลาง วิหาร
7. ทรง G คือ วิหารทรงโรงซ้อนกัน 3 ชั้น กล่าวคือ ชั้นบนสุดเป็นจั่วมีการยกคอสอง ถัดลงมาเป็นลักษณะทรงปั้นหยาซ้อนกัน 2
ชั้น ได้แก่ วัดต้นแหลง อ.ปัว

ทรง E

ทรง F

ภาพ 5 แสดงรูปทรงของวิหารไทลื้อที่พบในจังหวัดน่าน
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3. อัตลักษณ์ของวิหารไทลื้อเป็นอย่างไร
3.1 สรุปลักษณะเด่นของวิหารไทลื้อในสิบสองปันนา
เมืองสิบสองปันนาถือเป็นเมืองต้นแบบของวิหารไทลื้อที่มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ ระเบียบแบบแผนของวิหารมีการ
วางตามแนวแกนของทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ผังวิหารเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังโดยรอบเป็นลักษณะของผนังหุ้มอาคาร
มีการเจาะช่องแสงขนาดเล็ก หลังคาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นทรงโรง คือมีหลังคาทรงจั่วด้านบนและมีปีกนกล้อมรอบหลังคาทั้งสี่ด้าน
อาจมีการซ้อนชั้นของหลังคา หรือการซ้อนชั้นบริเวณปีกนก ความแตกต่างของวิหารต้นแบบเมืองสิบสองปันนานี้ คือ ลวดลายที่
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เช่น วิหารวัดบ้านตอง เมืองฮาย

ภาพ 6 แสดงลักษณะโครงสร้างของวิหารไทลื้อที่พบในแคว้นสิบสองปันนา แบบที่ 1

ภาพ 7 แสดงลักษณะโครงสร้างของวิหารไทลื้อที่พบในแคว้นสิบสองปันนา แบบที่ 2
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3.2 สรุปลักษณะเด่นของวิหารไทลื้อในเมืองน่าน
จากการศึกษาวิหารแบบไทลื้อในเมืองน่าน ทําให้สามารถสรุปลักษณะเฉพาะของรูปแบบวิหารไทลื้อในประเทศไทยได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
แบบที่ 1 กลุ่มวิหารที่ยึดถือเหมือนวิหารต้นแบบ วิหารไทลื้อกลุ่มนี้มักพบมากในแถบจังหวัดน่าน และพะเยา ซึ่งอยู่
ในช่วงการเข้าฟื้นฟูอาณาจักรล้านนา (พ.ศ.2339-พ.ศ.2436) รูปแบบของวิหารจะมีลักษณะของวิหารมีการวางตามแนวแกนของ
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ผังวิหารเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังโดยรอบเป็นลักษณะของผนังหุ้มอาคาร มีการเจาะช่องแสง
ขนาดเล็ก หลังคาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นทรงโรง คือมีหลังคาทรงจั่วด้านบนและมีปีกนกล้อมรอบหลังคาทั้งสี่ด้าน อาจมีการซ้อนชั้น
ของหลังคา หรือการซ้อนชั้นบริเวณปีกนก ลักษณะเด่นอีกอย่าง คือ การยกคอสอง เพื่อนําแสงเข้าสู่ตัวอาคาร และเป็นส่วนเชื่อม
หลังคาจั่วกับปีกนกเข้าด้วยกัน ตัวอย่างของวิหารกลุ่มนี้ได้แก่ วิหารวัดหนองแดง อ.เชียงกลาง วิหารวัดต้นแหลง อ.ปัว เป็นต้น

ภาพ 8 แสดงลักษณะโครงสร้างของวิหารไทลื้อที่พบในประเทศไทย(วัดต้นแหลง อ.ปัว) แบบที่ 1

แบบที่ 2 กลุ่มวิหารที่มีพัฒนาการทางรูปแบบ และมีลักษณะเฉพาะตน วิหารกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรม
ผ่านสถาปัตยกรรมในเมืองศูนย์กลางของท้องถิ่นเป็นต้นแบบ ผสมกับวัฒนธรรมล้านนาซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม
หลักของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ ณ ในช่วงเวลานั้น ทําให้รูปแบบของวิหารกลุ่มนี้ ได้รับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม หรือลดทอนบางส่วน
ให้มีลักษณะผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ ตัวอย่างของวิหารกลุ่มนี้ ได้แก่ วิหารวัดเบ็งสกัด อ.ปัว วิหารวัดหนองบัว
อ.ท่าวังผา เป็นต้น

ภาพ 9 แสดงลักษณะวิหารวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
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4. วิหารไทลื้อในแคว้นสิบสองปันนา กับในประเทศไทยมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ความเหมือน
วิหารไทลื้อในสิบสองปันนาและในเมืองน่าน ส่วนใหญ่ที่พบจะมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีการย่อเก็จ ทําให้การ
ซ้อนชั้นหลังคาไม่ซับซ้อน ไม่มีการลดชั้นของระดับหลังคาลงมาเหมือนแบบล้านนา
แผนผังของวิหารทุกแห่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 5-7 ห้อง และกว้าง 6-8 ห้อง หนึ่งห้องจะมี
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2-4 ตารางเมตร
วิหารทุกแห่งจะมีเส้นแกนยาว ทอดจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก หันพระพักตร์ออกสู่ทิศตะวันออก วิหารบางแห่ง
อาจมีเส้นแกนทอดจากทิศเหนือไปทิศใต้ หากลักษณะของพื้นที่บังคับ
ความต่าง
วิหารเกือบทุกแห่งในสิบสองปันนามีโครงสร้างแบบตั้งขื่อไว้บนหัวเสาที่วางเรียงไว้ 2 ชั้น แบ่งวิหารออกเป็นส่วนในและ
ส่วนนอก ส่วนในจะมีพื้นที่กว้างโอ่โถง ในขณะที่ส่วนนอกซึ่งอยู่ด้านปีกทั้ง 2 ข้างจะแคบกว่าและมีเพดานต่ํากว่า การแบ่งพื้นที่นี้
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ห้องโถงส่วนในใช้เป็นที่ชุมนุมของพุทธบริษัทและผู้มีจิตศรัทธา ที่จะนั่งพร้อมเพรียงกันบนเสื่อหรือฟากไม้
ไผ่เบื้องหน้าองค์พระพุทธรูป
ส่วนวิหารไทลื้อเมืองน่าน มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ ในกลุ่มของหลังคาแบบทรงโรง (ฮ่างหงส์) มีแบบแผนที่ต้องสร้าง
หลังคาปีกนกที่เรียกว่า หลังผัด ซ้อนสองชั้นหรือหลายชั้นรองรับหลังคาทรงจั่ว เรียกว่า หาน ในชั้นบนสุดเสมอ การซ้อนกันของ
หลั ง คาหลายชั้ น แบบดั ง กล่ า วเชื่ อ ว่ า เป็ น การจํ า ลองชั้ น ของสวรรค์ แ ละรู ป แบบที่ สื่ อ ถึ ง วิ ม านปราสาทให้ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
พระพุทธเจ้า
ความต่างของโครงสร้างหลังคาทรงจั่วของวิหารไทลื้อเมืองน่าน แสดงการวางเสาตุ๊กตาบนขื่อหลวงและซ้อนชั้นต่อกันขึ้น
ไปด้วยตําแหน่งที่ลดต่อเนื่องเท่าๆกันรับเสาดั้งลอย(อกไก่) จึงทําให้จันทันพาดตรงตามทรงจั่วหลังคาส่วนนี้ ไม่แหลมชะลูดอ่อนโค้ง
อย่างทรงจั่ววิหารในสิบสองปันนา ที่สร้างโกมสามชั้นแรกมักสร้างเป็นชุดเตี้ยๆ คือ การใช้ตุ๊กตาชุดสั้นเตี้ยวางห่างกันบนขื่อหลวง
ซ้อนกันขึ้นไปรองรับเสาดั้งที่มีความสูงชะลูด

ภาพ 10 แสดงลักษณะโครงสร้างหลังคาของวิหารวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5. พัฒนาการของรูปแบบวิหารไทลื้อมีพัฒนาการอย่างไร?
การพัฒนาการของวิหารไทลื้อในสิบสองปันนา
ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของวิหารไทลื้อต้นแบบได้อย่างดี ถึงแม้การกําหนดขอบเขตของช่วงอายุอาคารที่ผู้วิจัยตั้งใจจะใช้
เป็นเกณฑ์เพื่อกําหนดอายุของกรณีศึกษาจะทําไม่ได้ เนื่องจากวิหารเก่าต่างๆในแคว้นสิบสองปันนาถูกรื้อลงในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม
ของจีนในช่วง พ.ศ.2509-2519 ทําให้วิหารตามวัดต่างๆถูกสร้างใหม่หลังจากนั้นลงมา โดยในแง่ของการสื่อความหมายทางด้านคติ
ความเชื่อ วิหารไทลื้อมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมในแต่ละส่วนที่มีความหลากหลายรูปแบบและแรงบันดาลใจ
ประกอบเป็นวิหารใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งหมดสื่อความหมายเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์พุทธศาสนา
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ตั้งแต่การประดับนาค สิงห์ที่บันได การประดับตกแต่งวิหารที่เด่นชัดที่สุดน่าจะเป็นเครื่องบนหลังคา ประดับด้วยลายปูนปั้นเป็นรูป
สัตว์ต่างๆ ลายเมฆไหล ตรงกลางของสันหลังคาเป็นปูนปั้นรูปปราสาทมีฉัตรซ้อนกันสามชั้น และมีการลดชั้นของหลังคา ทั้งหมด
ล้วนแสดงความหมายของ จักรวาล ในพระพุทธศาสนา หรือหลัก ไตรภูมิ ตามที่เราเข้าใจ

ภาพ 11 แสดงองค์ประกอบของวิหารวัดบ้านตอง เมืองฮาย แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การพัฒนาการของวิหารไทลื้อในเมืองน่าน ประเทศไทย
การพัฒนาการรูปแบบของรูปแบบวิหารไทลื้อเมืองน่าน มีพัฒนาการทั้งแบบที่พัฒนาจากวิหารต้นแบบในแคว้นสิบสอง
ปันนา และแบบวิหารที่มีความเรียบง่า ยไปสู่วิหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีรูปทรงที่มีความซับซ้อนขึ้น รวมถึงปั จจัยทางด้า น
การเมืองการปกครอง ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบวิหารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในไทย จากการศึกษาพบว่า วิหารแบบล้านนา
และ วิหารแบบหลวงพระบาง มีอิทธิพลต่อรูปแบบของวิหารไทลื้อในเมืองน่านเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น วิหารวัดหนองบัว
และวิหารวัดพระธาตุเบ็งสกัด เป็นต้น
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ภาพ 12 แสดงลักษณะของวิหารวัดบุญยืน
ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ต่อวงศ์ (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545)

สรุปผลการศึกษา
จากกรณีศึกษาทั้ง 7 หลัง ผลของการศึกษาทําให้ทราบว่า ในดินแดนสิบสองปันนา รูปแบบการสร้างวิหารก็ยังยึดถือรูป
แบบเดิม แต่ใช่ว่าเป็นรูปแบบเดิมทั้งหมด ยังมีบางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสถาปัตยกรรมจีนเข้ามาผสมด้วย ส่วนในประเทศ
ไทย ในช่วงที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย รูปแบบของวิหารในช่วงแรก เป็นรูปแบบที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมจากวิหารต้นแบบที่สิบสองปันนา หลังจากนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยังได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมล้านนาและประเทศใกล้เคียง เช่นรูปแบบของวิหารทรงคฤห์ที่ได้รับอิทธิพลของวิหารแบบล้านนา หรือ วิหารที่มีหลังคา
อ่อนช้อยแบบหลวงพระบาง ทําให้รูปแบบของวิหารไทลื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของกลุ่มชน และผู้คนที่ให้การอุปถัมภ์
แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบวิหารไทลื้อที่พบจากทั้งสองแหล่งที่ตั้งของกรณีศึกษาก็ยังมีลักษณะร่วม กล่าวคือ การคงไว้ซึ่งแนวคิดของ
วิหารไทลื้อต้นแบบที่สิบสองปันนา ผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่น จนทําให้เกิดวิหารที่มีลักษณะเฉพาะตามถิ่นที่อยู่นั้นขึ้นมา
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อสํารวจลักษณะเรือนแถวไม้ดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นแถบจังหวัดนครสวรรค์ ที่ยังคง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นตัวอย่างการใช้ไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือนของไทยในอดีตอันทรงคุณค่า ควรแก่การศึกษาเก็บเป็น
ฐานข้อมูลไว้ โดยมีชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ศึกษา การคัดเลือกเรือนแถว
ไม้กรณีศึกษา จํานวน 9 หลัง มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจาก 1. ลักษณะของเรือนแถวไม้ต้องยังคงรูปแบบเดิมไว้เป็นที่ประจักษ์
2. เรือนแถวไม้ได้ถูกเสนอแนะและได้รับการคัดเลือกจากประชาชน และผู้นําชุมชน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในพื้นที่เป็น
อย่างดี เห็นควรให้เก็บข้อมูลไว้ การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีเก็บข้อมูลจากการสํารวจรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ และ
สัม ภาษณ์เชิง ลึ ก ผู้อยู่อ าศัย คนในชุมชน และผู้นํา ชุมชน (ซึ่ง เป็น ผู้นํา สํา รวจด้วย) การศึก ษาพบว่า ชุม ชนตลาดแปดธัน วามี
ประชากรเชื้อสายจีนอยู่อาศัยค่อนข้างมาก จากการสืบค้นข้อมูลและสัมภาษณ์พอสันนิษฐานได้ว่า มีบรรพบุรุษมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่
ในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือราวปี พ.ศ. 2443 ประชาชนสมัยนั้นได้ทําการค้าขาย และสร้างที่อยู่อาศัยเป็นเรือนแถวไม้ใกล้คลองท่า
ตะโก จากการศึกษาเรือนแถวไม้กรณีศึกษาในชุมชนตลาดแปดธันวา พบว่ามีลักษณะแตกต่างกันแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1)
เรือนแถวไม้ชั้นเดียว จํานวน 3 หลัง 2) เรือนแถวไม้สองชั้นจํานวน 1หลัง 3) เรือนแถวไม้บริเวณหัวมุมถนนจํานวน 4 หลัง ซึ่งมีทั้ง
แบบชั้นเดียวและสองชั้น และ 4) เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะจํานวน 1 หลัง (เป็นลักษณะผสมระหว่างเรือนแถวไม้ชั้นเดียว และ
สองชั้นรวมอยู่เป็นหลังเดียวกันเชื่อมต่อกันได้) นอกจากนี้องค์ประกอบของเรือนแถวไม้ อาทิ ประตูหน้าถัง ฝาไหล หน้าต่างบาน
เฟี้ยม ค้ํายัน ฯลฯ ก็ยังคงแสดงถึงเอกลักษณ์และวิธีการก่อสร้างด้วยไม้แต่ดั้งเดิมโดยใช้การเข้าไม้แทนการใช้ตะปู อันแสดงถึง
คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมไทยในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี
คําสําคัญ: เรือนแถวไม้ สถาปัตยกรรม ชุมชน
ABSTRACT
The purpose of this study was to compile an inventory of wooden row houses located in an area of
Nakhon Sawan Province and to present these houses as important examples demonstrating the use of wood
in Thai architecture. The row houses were selected based on their Thai traditional architecture and styles,
which were considered to be valuable in preserving these vernacular characteristics and base on advisement
of local people and the community leader. A case study was undertaken in the Talad Bhad Tanwa
Community located in Tumbon Tha Tako, Amphur Tha Tako, Nakhon Sawan Province. The objective was to
present these houses as important examples to illustrate the use of wood in Thai architecture. A survey was
undertaken to compile data about 9 row houses. The data was compiled from interviews and discussions
with the community leader, who accompanied the researcher during the study and from in-depth interviews
with the owners or occupiers and other local people. Many of the people residents in the area were of
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Chinese descent. Their forebears mainly arrived in Thailand during the period of King Chulalongkorn, more
than a century ago. They settled on the Tha Tako Canal and built what is now termed wooden row houses.
For the purpose of this study, these row houses were divided into 4 groups: 1.) three Single storey row
houses, 2.) one double storey houses, 3.) four corner house, and 4.) one semi-detached row houses
comprising both a single storey and a double storey house. All of these houses had wooden details, such as
windows, doors, stairways and other architectural features of value to an understanding of Thai vernacular
architecture.
Keywords: Wooden Row House, Architecture, Community
บทนํา
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งคือ การเคลื่อนที่ของวัฒนธรรมจนอาจทําให้เกิดการผสมผสานกัน
ส่ง ผลกระทบต่ อวั ฒ นธรรมพื้น ถิ่น เช่น งานสถาปัต ยกรรม จนทํ าให้สู ญเสีย ความเป็น เอกลัก ษณ์ข องพื้น ถิ่ น และชุม ชนไปได้
สถาปัตยกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้ ภูมิปัญญา มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนจากสภาพแวดล้อมของ
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิสภาพดินฟ้าอากาศ วัฒนธรรม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ของช่าง (ประทีป มาลากุล, 2530) ที่ได้ศึกษาพัฒนา
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งไม่เหมือนกับชนชาติอื่น และ
หากพิจารณาผสานกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมก็สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ (ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, นิสากร กล้าณรงค์ และ
แอ๊ด ย่าฝา, 2557) ดังที่เกิดขึ้นในหลายท้องที่ของประเทศไทย เช่น ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตลาดร้อยปี อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น ส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดเหล่านั้นน่าสนใจ คือความงามของสถาปัตยกรรม “เรือนแถวไม้” ที่ได้
แสดงคุณค่า ความโดดเด่น ท่ามกลางชุมชนที่มีวัฒนธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ปัจจุบันงานสถาปัตยกรรมไทยส่วนใหญ่ถูกละเลยเนื่องจากกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ไม่ว่าเป็นชาติตะวันตกหรือชาติใน
ภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนั้นวัตถุดิบเพื่อการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทย เช่น ไม้ ก็มีราคาสูงมากขึ้น ช่างฝีมือที่มีความสามารถ
ในการสร้างงานก็มีน้อยลง ทําให้ไม่มีงานสถาปัตยกรรมไทยเกิดขึ้นใหม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับงานสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ก็ชํารุด
ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาโดยขาดการทํานุบํารุงอย่างเหมาะสม อาจเพราะขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในงานสถาปัตยกรรมนั้น
ขาดทุนทรัพย์ หรือกรณีงานสถาปัตยกรรมดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ อันจะนํามาซึ่งความหวงแหนในงานสถาปัตยกรรม ดังนั้น
การศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสังคม (มนทัต เหมพัฒน์, 2548) จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งผู้
ศึกษาได้อาศัยความรู้ด้านโครงสร้างไม้ (เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี และรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล., 2552) มาประกอบในการศึกษา
รายละเอียดของเรือนแถวไม้ในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) จัดเก็บ ทําฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตของชุมชนที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 2)เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของสถาปัตยกรรม
ในชุมชนของตนเอง ตามโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ใน
ชุมชนแถบจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาวิจัยนี้เป็นลักษณะการสํารวจกายภาพอาคาร และสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย ประกอบกับการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
เพื่อนําผลไปใช้ในโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิธีการศึกษา มีขั้นตอน คือ 1) สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรือนแถวไม้
ในพื้นที่เขตจังหวัดนครสวรรค์ 2) ลงพื้นที่จริง เพื่อสํารวจ ชุมชน เรือนแถวไม้ ในเขตเทศบาลตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาและสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 3) คัดเลือกชุมชน และเรือนแถวไม้กรณีศึกษา จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้วิธีขอข้อเสนอแนะจากผู้นําชุมชน และประชาชน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกได้เรือนแถวไม้ในชุมชนตลาดแปด
ธันวา จํานวน 9 หลัง พร้อมกันนี้ได้เสนอเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วย แล้วนําข้อมูลที่ได้มาปรับแก้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามให้เหมาะสมต่อไป 4) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามพร้อมกับผู้นําชุมชน โดยเครื่องมือที่ใช้ มี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบ
สํ า รวจลั ก ษณะทางกายภาพของสถาปั ต ยกรรมเรื อ นแถวไม้ ก รณี ศึ ก ษา และ ส่ ว นที่ 2 แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interviews) เพื่อใช้สัมภาษณ์ เจ้าของเรือนแถวไม้ หรือผู้อยู่อาศัยจํานวน 9 คน และผู้มีวัยวุฒิและอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด
จํานวน 2 คน และผู้นําชุมชนจํานวน 1 คน โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชน และรูปแบบเรือนแถว
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ไม้ 5) สรุปผลการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะผ่านกิจกรรมโครงการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ใน
ชุมชนแถบจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา: เทศบาลตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 6) แก้ไขปรับปรุงข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความเป็นมาของชุมชน
“ตําบลท่าตะโก” พ.ศ. 2443 การคมนาคมทางบกยังไม่เจริญนัก ต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้าํ มีการใช้คลองท่าตะโก
เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยมีท่าน้ําบริเวณหลังตลาดเป็นที่จอดเรือ ซึ่งบริเวณนั้นมีต้นตะโกใหญ่ขึ้นอยู่ (ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว
เป็นที่ตั้งของชุมชนตลาดแปดธันวา) แรกเริ่มนั้นเรียกท่าน้ํานี้ว่า “ท่ายายหมา” เพราะมีศาลาของยายหมาตั้งอยู่ แต่นั้นมาชาวบ้าน
เห็นว่าชื่อนี้ไม่ไพเราะ ผู้ที่สัญจรไปมาจึงเปลี่ยนชื่อท่าใหม่โดยยึดเอาสัญลักษณ์ของท่าคือ ต้นตะโก มาใช้แทนการเรียกท่าน้ํานั้น เมื่อ
ถามว่าไปค้าขายที่ไหน ก็จะตอบว่าท่าตะโกจึงติดปากผู้คนจนกระทั่งเป็นชื่อของตําบล และเป็นชื่อของอําเภอท่าตะโก ซึ่งเป็น
อําเภอหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2552)
“ชุมชนตลาดแปดธันวา”เป็นชุมชนตลาดเดิมที่ดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นเมื่อเทียบกับชุมชน
อื่นในเขตอําเภอท่าตะโก ปัจจุบันมีการใช้ที่ดินปะปนกันระหว่างย่านพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่าชุมชนมี
แนวโน้มขยายตัวออกไปตามแนวคลองท่าตะโก ไปจนสุดเขตเทศบาลของบริเวณที่อยู่อาศัยเดิม ลักษณะที่อยู่อาศัยในชุมชนย่าน
ตลาดแปดธันวา ปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเรือนแถวไม้ ประชาชนมีวิถีชีวิต ค้าขาย อยู่อาศัย ในเรือนแถวไม้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
– 100 กว่าปีขึ้นไป มีบางหลังสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 สอดคล้องกับข้อมูลของนครสวรรค์ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2534) ที่ในยุคดังกล่าวมีชาวจีนหลังไหล เข้ามาอยู่อาศัย และค้าขายบริเวณเลียบแม่น้ํา ลําคลองสายต่างๆ ของ
จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันชุมชนตลาดแปดธันวาเป็นชุมชนที่มีชีวิต ยังคงสภาพตลาดเดิมที่เป็นเรือนแถวไม้ไว้ ไม่ได้ถูกทิ้งร้าง และ
ไม่ได้ถูกปรุงแต่งจากกระแสการท่องเที่ยวที่ถูกจับจองพื้นที่และใช้ประโยชน์จากการเช่าช่วงต่อๆกันเพื่อการค้าขายโดยคนต่างถิ่น
แต่มีเพียงเปิดให้มีการเช่าเรือนแถวเพื่อทํากิจการค้าขายโดยคนในท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลาดแปดธันวาจึงเป็นชุมชนที่น่าสนใจ
เนื่องจากมีการผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสมลงตัว ระหว่างอาคารสถาปัตยกรรมแบบเดิม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่นปัจจุบัน ควรค่าแก่การศึกษาเก็บข้อมูล และเผยแพร่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนต่อไป
ผลการศึกษาเรือนแถวไม้
เรือนแถวในชุมชนตลาดแปดธันวาที่ได้ทําการศึกษามีเกณฑ์การคัดเลือกจาก 1.) ลักษณะของเรือนแถวไม้ต้องยังคงรูป
แบบเดิมไว้เป็นที่ประจักษ์ โดยต้องเข้าตามเกณฑ์ คือ 1.1) เรือนแถวไม้มีอายุมากกว่า 50 ปี 1.2) เรือนแถวไม้ไม่ได้ถูกทิ้งร้าง ยังมี
การดํารงชีวิต อยู่อาศัย หรือค้าขายเป็นปกติ และ 2.) เรือนแถวไม้ต้องได้รับการเสนอแนะ และได้ถูกคัดเลือกโดยประชาชน ผู้นํา
ชุมชน ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีเห็นควรให้เก็บข้อมูล โดยต้องเข้าตามเกณฑ์ คือ 2.1) เรือนแถวไม้
ต้องมีลักษณะแตกต่างกัน หลากหลายรูปแบบให้ได้ศึกษา 2.2) ผู้อยู่อาศัยในเรือนแถวไม้ ยินดี และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ซึ่งผลการศึกษาเรือนแถวไม้มีดังต่อไปนี้
เรือนแถวไม้กรณีศึกษา มีจํานวน 9 หลัง มีการกระจายตัวตามพื้นที่ชุมชนตลาดแปดธันวา(ตามภาพ 1) ซึ่งเมื่อได้ทําการ
พิจารณาแล้วสามารถแบ่งรูปแบบเรือนแถวไม้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : เรือนแถวไม้ชั้นเดียว มีจํานวน 3 หลัง
ประเภทที่ 2 : เรือนแถวไม้สองชั้น มีจํานวน 1 หลัง
ประเภทที่ 3 : เรือนแถวไม้หัวมุมถนน มีจํานวน 4 หลัง มีทั้งแบบชั้นเดียว และสองชั้น
ประเภทที่ 4 : เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ มีจํานวน 1 หลัง เป็นเรือนแถวไม้ที่มีทั้งส่วนของเรือนแถวไม้ชั้นเดียวและส่วน
ของเรือนแถวไม้สองชั้น เชื่อมอยู่ด้วยกัน แบ่งพื้นที่การใช้งานออกจากกันอย่างจัดเจน
โดยมีวัสดุ และองค์ประกอบเรือนแถว ที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยในการใช้วัสดุไม้ ประกอบด้วย ประตูหน้าถัง ฝาไหล หน้าต่าง
บานเฟี้ยม ค้ํายัน ซึ่งรายละเอียดจะได้นําเสนอสอดแทรกตามประเภทของเรือนแถวที่ได้จําแนกไว้ต่อไป
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ภาพ 1 ตําแหน่งเรือนแถวไม้ ในชุมชนตลาดแปดธันวาที่ได้ทําการศึกษา
1) เรือนแถวไม้ชั้นเดียว
1.1) เรือนแถวไม้ชั้นเดียว กรณีศึกษาที่ 1 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ เรือนแถวไม้มีอายุไม่ต่ํากว่า 80 ปี ปัจจุบันเจ้าของเรือนแถวไม้ ได้เปิดให้เช่าอยู่อาศัย และค้าขาย

ภาพ 2 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียวกรณีศึกษาที่ 1 มีการเปิดพื้นที่ภายใน และจัดให้มีห้องน้ําไว้ด้านนอก
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ภายในเรือนแถวไม้เป็นห้องโถงใหญ่ มีประตูเรียกว่า“หน้าถัง”ไม่มีผนังสําหรับกั้นแบ่งห้อง แต่จะใช้วิธีนําเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้
เสื้อผ้า หรือตู้กับข้าว มาแบ่งพื้นที่ใช้สอย ส่วนห้องน้ําถูกแยกออกไปอยู่ด้านนอกบริเวณด้านหลังเรือน
1.2) เรือนแถวไม้ชั้นเดียว กรณีศึกษาที่ 2 โดยมีที่อยู่ ซอยเจ้าแม่ราตรี หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรือนแถวมีอายุมากกว่า 70 ปี ปัจจุบัน ได้เปิดให้เป็น ร้านค้า ห้องเช่า และโกดังเก็บของ

ภาพ 3 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียวกรณีศึกษาที่ 2 มีการกั้นห้องภายใน แต่เกิดขึ้นภายหลัง
เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียวมีเอกลักษณ์ด้านการใช้สอยพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดผสานระหว่างส่วนที่อยู่อาศัยและส่วน
ค้าขายเข้าด้วยกัน มีประตูหน้าถัง ที่ยังคงแสดงองค์ประกอบเรือนแถวไม้เดิมได้อย่างน่าสนใจเช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 1
1.3) เรือนแถวไม้ชั้นเดียว กรณีศึกษาที่ 3 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ อายุบ้านมากกว่า 80 ปี ปัจจุบันเปิดประกอบธุรกิจร้านตีเหล็ก

ภาพ 4 เรือนแถวไม้แบบชั้นเดียวกรณีศึกษาที่ 3 มีการเปิดพื้นที่ภายใน และจัดห้องน้ําไว้ด้านนอก
18

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
______________________________________________________________________________________________
เรือนแถวไม้ชั้นเดียวกรณีศึกษานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นโรงตีเหล็กเก่าแก่ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันภายในเรือนแถวไม้ยังคง
เดิม ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ภายใน มีเพียงการใช้ตู้ไม้กั้นแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อการใช้สอย
2) เรือนแถวไม้สองชั้น
2.1) เรือนแถวไม้สองชั้น กรณีศึกษาที่ 4 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ อายุบ้านมากกว่า100 ปี เจ้าของอายุ 74 ปี อาศัยอยู่ ปัจจุบันใช้เป็นที่พักอย่างเดียวไม่ได้ประกอบการค้าขายแล้ว

ภาพ 5 เรือนแถวไม้แบบสองชั้นกรณีศึกษาที่ 4 พื้นที่หลังเรือนแถวชั้นล่าง-บนเปิดโล่ง
พื้นที่ด้านหน้าเรือนแถวไม้ (ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นที่ค้าขาย) มีการแบ่งพื้นที่ออกจากด้านหลังโดยการกั้นผนังไม้ ในส่วนที่อยู่
อาศัย (ด้านหลังของเรือนแถวไม้) จะเป็นโถงที่เปิดโล่งสูงถึงหลังคา (Double Space) เชื่อมระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนที่ใช้เป็น
ห้องนอน มีการกั้นห้องอย่างเป็นสัดส่วน บริเวณที่เปิดโล่งสูงถึงหลังคาปัจจุบันได้เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาให้เป็นแบบโปร่งแสง ทําให้มี
ความสว่าง ส่วนผนังห้องครัวเป็น “ฝาไหล” เปิดปิดกันฝน และระบายอากาศได้ดขี ณะประกอบอาหาร
3) เรือนแถวไม้หัวมุมถนน
3.1) เรือนแถวไม้หัวมุมถนน แบบชั้นเดียว กรณีศึกษาที่ 5 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีผู้เช่าซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น ทํากิจการค้าขาย

ภาพ 6 เรือนแถวไม้หัวมุมถนนแบบชั้นเดียวแบบสองชั้นกรณีศึกษาที่ 5 หลังคาแบบผสม
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มีพื้นที่ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนโกดังเก็บสินค้า และส่วนที่พักอาศัย ปัจจุบันได้ปล่อยเช่าเพื่อทําการค้า
(ร้านซ่อมเครื่องปรับอากาศ) ลักษณะผังบ้านวางแนวยาวตามถนนและปาดมุมเหลี่ยมด้านที่อยู่ระหว่างถนนสองเส้น เรือนแถวมี
ขนาดใหญ่ หลังคาเป็นทรงปั้นหยาปาดมุม ชายคาสั้น และมีกันสาดลดชั้นลงมาจากหลังคาใหญ่เพื่อป้องกันฝน ลักษณะดังกล่าวเป็น
การลดทอนสัดส่วนเรือนไม่ให้ดูใหญ่เกินไปและชายคายังให้ร่มเงาบริเวณค้าขายได้เป็นอย่างดี
3.2) เรือนแถวไม้หัวมุมถนน แบบสองชั้น กรณีศึกษาที่ 6 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีผู้เช่าทําการค้าขายอุปกรณ์กีฬา เรือนแถวไม้มีอายุไม่ต่ํากว่า 50 ปี

ภาพ 7 เรือนแถวไม้หัวมุมถนนแบบสองชั้นกรณีศกึ ษาที่ 6 มีการกั้นห้องจากเดิมที่เปิดโล่ง
เดิมอาคารแบ่งเป็นส่วนหน้าและหลัง พื้นที่ภายในเรือนแถวเปิดโล่ง ภายหลังได้มีการกั้นห้องด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ผนังโครง
เคร่ากรุยิปซัมบอร์ด) ส่วนการใช้สอยเดิม ชั้นบนเป็นที่พักอาศัย ชั้นล่างค้าขาย ปัจจุบันชั้นบนไม่มีการใช้งานแล้ว เหลือเพียงแต่ชั้น
ล่างให้เช่าทําการค้าขายอยู่ ซึ่งผู้เช่าได้ใช้ส่วนด้านหลังเรือนแถวเป็นห้องเก็บของ และสินค้า
3.3) เรือนแถวไม้หัวมุมถนน แบบสองชั้น กรณีศึกษาที่ 7 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก
อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรือนแถวไม้มีอายุไม่ต่ํากว่า 90 ปี ปัจจุบันมีผู้เช่าทําการค้าขายก๋วยเตี๋ยว

ภาพ 8 เรือนแถวไม้หัวมุมถนนแบบสองชั้นกรณีศกึ ษาที่ 7 แบบหลังคาทรงมนิลา จั่วหักมุม
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เรือนแถวไม้ชั้นล่างถูกกั้นแบ่งออกเป็น 2 คูหา เพื่อทําการค้าขายต่างชนิดกัน ส่วนชั้นบนยังใช้ร่วมกันเป็นเรือนหลังเดียวแต่
ภายหลังได้มีการกั้นห้องบริเวณระเบียงชั้นสองเพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ ส่วนโครงสร้าง บันได พื้น ยังคงเดิมไว้ ด้วยรูปแบบหลังคา
ทรงมนิลา จั่วหักมุม เป็นที่โดดเด่น จากเรือนแถวอื่นในย่านชุมชนตลาดแปดธันวา จึงทําให้เรือนแถวไม้หลังนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้
พบเห็นทั่วไป
3.4) เรือนแถวไม้หัวมุมถนน แบบสองชั้น กรณีศึกษาที่ 8 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อายุเรือนแถวไม้ไม่ต่ํากว่า 85 ปี ปัจจุบันเปิดเป็นร้านขายสังฆภัณฑ์

ภาพ 9 เรือนแถวไม้หัวมุมถนนแบบสองชั้นกรณีศกึ ษาที่ 8 ที่มีการปาดมุมตามถนน
ปัจจุบันเรือนแถวไม้หลังนี้ ชั้นล่างได้ใช้เป็นส่วนร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้วย ตู้ไม้ จึงทําให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามความเหมาะสม สําหรับบริเวณหัวมุมถนนจะมีการปาดมุมอาคารเรือนแถวไม้ ตามถนนซึ่งเป็น
ลักษณะหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปของเรือนแถวไม้ชุมชนตลาดแปดธันวา ส่วนบริเวณชั้นสองของเรือนแถวไม้ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มี
“หน้าต่างบานเฟี้ยม” ซึ่งยังคงคุณค่า และมีการใช้สอยอยู่ตราบจนทุกวันนี้
ข้อมูลหนึ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ (คมรัตน์ รักษาวงษ์, 2557) กล่าวคือ ถึงแม้ด้านหลังเรือนแถวไม้จะมีพื้นที่เพียงพอต่อ
การสร้างห้องน้ําไว้ใกล้เพื่อความสะดวกในการใช้สอยก็ตาม แต่กลับพบว่าห้องน้ํานั้นนิยมสร้างไกลออกจากตัวเรือนแถว เนื่องจาก
เหตุผล ความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยลักษณะเรือนแถวไม้ที่ถูกสร้างให้ติดกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น วัสดุที่ทําจากไม้จะเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟ
ลุกลามอย่างรวดเร็ว ห้องน้ําจะเป็นห้องที่ป้องกันทรัพย์สินจากอัคคีภัยได้ ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยในเรือนแถวไม้แต่เดิมจะทราบกันดีว่าเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ควรจะต้องนําทองหรือทรัพย์สินมีค่าที่พอแช่น้ําได้นําไปใส่ไว้ในถังเก็บน้ําภายในห้องน้ํานอกเรือน ซึ่งปัจจุบันยังคง
เล่าขานเรื่องนี้สืบทอดต่อกันมา
4) เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ
4.1) เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ กรณีศึกษาที่ 9 โดยมีที่อยู่ หมู่ 1 ชุมชนตลาดแปดธันวา ตําบลท่าตะโก อําเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เรือนแถวไม้มีอายุมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันประกอบกิจการค้าขาย (ร้านโง้วเคียมเซ้ง)
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รูป 10 เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ ผสมผสานเรือนแถวไม้ชั้นเดียว และสองชั้นเข้าด้วยกัน
เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเรือนแถวไม้ที่มีทั้งส่วนของเรือนไม้ชั้นเดียว และส่วนของเรือนไม้สองชั้น เชื่อมอยู่
ด้วยกัน แบ่งพื้นที่การใช้งานออกจากกันอย่างชัดเจน เรือนชั้นเดียวพื้นที่ถูกใช้สอย เป็นร้านขายของชํา และอุปกรณ์ทางการเกษตร
พื้นที่ภายในเป็นพื้นที่เปิดโล่ง โดยจะมีการวางสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตัวกําหนดและแบ่งพื้นที่แต่ละส่วนออกจากกัน ไม่มีผนัง
กั้น ส่วนพื้นที่ด้านหลังเรือนแถวใช้เป็นพื้นที่สําหรับ เก็บของ ทําครัว และห้องนอน เรือนแถวไม้สองชั้นปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว
และได้ปิดด้านบนไว้

อภิปรายผลการศึกษา
ชุมชนตลาดแปดธันวาตามความหมาย ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) อาจกล่าวได้ว่า เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
จากผลลัพธ์ของการดําเนินไปของวัฒนธรรมมนุษย์บนธรรมชาติที่อยู่แวดล้อม มีคลองท่าตะโก ที่ทําให้เกิดการสรรค์สร้างเรือนแถว
ไม้ให้เกิดขึ้น ภายใต้การจัดการของมนุษย์เพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข เพื่อทําการค้าขายในสภาพแวดล้อมนั้น ชุมชนตลาดแปด
ธันวาเป็นชุมชนที่ผสมผสานอาคารแบบเดิม และวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (วินัย ศรีปิยรัตน์, 2557) เรือนแถวไม้ใน
ชุมชนยังคงสภาพ ดํารงอยู่ ไม่ได้ถูกทิ้งร้าง หรือถูกปรุงแต่งจากกระแสการท่องเที่ยวจนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะ
ในทางตรงกันข้าม ชุมชนที่เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจทําให้เกิดการทําลายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตนเองไป ซึ่งยากที่จะ
นํากลับมาใหม่ให้เหมือนเดิมได้ (ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2552) และจากศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ในชุมชน และ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีข้อค้นพบว่า รูปแบบการจัดห้องและพื้นที่ใช้สอยของเรือนแถวไม้ ยังแสดงถึงภูมิปัญญาด้านต่างๆ ดังนี้
ภูมิปัญญาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ถึงแม้ด้านหลังเรือนแถวไม้จะมีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างห้องน้ําไว้
ใกล้เพื่อความสะดวกในการใช้สอยก็ตาม แต่กลับพบว่าห้องน้ํานิยมสร้างให้ไกลจากตัวเรือนแถวและต้องมีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ไว้
ด้วย เนื่องจากเหตุผล ความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยลักษณะเรือนแถวไม้ที่ถูกสร้างให้ติดกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น (คมรัตน์ รักษาวงษ์,
2557) วัสดุที่ทําจากไม้จะเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ห้องน้ําจะเป็นห้องที่ป้องกันทรัพย์สินจากอัคคีภัยได้ ซึ่งผู้ที่อยู่
อาศัยในเรือนแถวไม้แต่เดิมจะทราบกันดีว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรจะต้องนําทอง หรือทรัพย์สินมีค่าที่พอแช่น้ําได้นําไปใส่ไว้ในถัง
เก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ภายในห้องน้ํานั้น ปัจจุบันยังมีห้องน้ําและถังเก็บน้ําให้พอได้พบเห็นอยู่ แต่ห้องน้ําดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้สอยแล้ว
ภูมิปัญญาด้านงานสถาปัตยกรรม : มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ จัดวางที่ว่างให้สามารถสร้าง
อรรถประโยชน์ได้ (D.K.Ching, Francis., 1996) ปรับเปลี่ยนได้ด้วยการใช้ตู้ไม้ แบ่งกั้นพื้นที่ใช้สอย สอดคล้องกับ สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นเพื่อการอยู่อาศัย (วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2541) ที่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรูปทรงอาคาร (form) ความสัมพันธ์ การจัดวาง
เนื้อที่ใช้งานที่ตอบสนองกิจกรรมในการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และความงามในการวางพื้นที่ได้อย่างประสานกลมกลืนกัน
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นอกจากนี้ได้มีการจัดการให้พื้นที่ภายในมีแสง และอากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยวิธีการเปิดช่องโล่งถึงหลังคา (Double Space)
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือนแถวก็ตาม และมีการใช้องค์ประกอบของวัสดุไม้มาประยุกต์ใช้ในการทําช่องเปิด เช่น ฝาไหล ประตูหน้าถังไม้
หน้าต่างบานเฟี้ยม ซึ่งช่องเปิดดังกล่าวสามารถเปิดโล่ง ทําให้มีประสิทธิภาพในการรับลมและระบายอากาศได้ดี สอดคล้องกับ
(ทิพย์สุดา ปทุมมานนท์ , 2550) ที่กล่าวว่าไม้เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น รองรับความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอดี และคุ้มค่า

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อรวบรวมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ในชุมชน ตลาดแปดธันวา ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นแถบจังหวัด
นครสวรรค์ มีความมุ่งหมายที่ให้ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าที่เป็นลักษณะเฉพาะของเรือนแถวไม้ เรือนแถวไม้ที่เป็นตัวแทน
ในการศึกษามีจํานวน 9 หลัง ได้รับคัดเลือกจากการแนะนําของประชาชน และผู้นําชุมชน และลงพื้นที่ร่วมสํารวจโดยผู้นําชุมชน ที่
มี ค วามเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น อย่ า งดี การศึ ก ษาพบว่ า ชุ ม ชนตลาดแปดธั น วามี ป ระชากรเชื้ อ สายจี น อยู่
ค่อนข้างมาก ตั้งถิ่นฐานทําการค้าขาย และสร้างที่อยู่อาศัยเป็นเรือนแถวไม้ใกล้คลองท่าตะโก จากการสัมภาษณ์ และสืบค้นข้อมูล
สันนิษฐานได้ว่าในราวปีพ.ศ.2443 หรือสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เดิมบริเวณที่ตั้งของตลาดแปดธันวาเป็นท่าน้ําที่ใช้เทียบเรือค้าขาย
ปัจจุบันคลองตื้นเขิน และมีการสัญจรทางบกแทน ทําให้สภาพที่พบเห็นปัจจุบันแปรเปลี่ยนไป สําหรับเรือนแถวไม้ชุมชนตลาดแปด
ธันวามีลักษณะแตกต่างกันแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ 1.) เรือนแถวไม้ชั้นเดียว 2.) เรือนแถวไม้สองชั้น 3.) เรือนแถวไม้บริเวณหัวมุม
ถนน ที่มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น และ 4.)เรือนแถวไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์ด้านการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือนแถวไม้
เพื่อใช้เป็นทั้งพื้นที่ค้าขาย และอยู่อาศัย ลักษณะพื้นที่ว่างภายในจะไม่นิยมกั้นห้องด้วยฝาผนัง แต่ใช้วิธีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
กั้นห้องแทน นอกจากนี้องค์ประกอบของเรือนแถวไม้ เช่น ประตูหน้าถัง ฝาไหล หน้าต่างบานเฟี้ยม ค้ํายัน ยังแสดงถึงเอกลักษณ์
และวิธีการทําโครงสร้างไม้แต่ดั้งเดิมไว้ ในภาพรวมชุมชนตลาดแปดธันวายังมีเรือนแถวไม้อยู่หลายหลังที่ยังคงลักษณะเดิมอย่างมี
คุณค่า ตลอดจนคนในชุมชนก็ยังมีความภาคภูมิใจในรูปแบบสถาปัตยกรรม ทําให้รูปแบบเรือนแถวไม้ยังคงรูปแบบที่มีอัตลักษณ์
ไว้ได้ อย่างไรก็ตามเรือนแถวไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เหตุเพราะความชํารุดตามกาลเวลา และขาดการดูแล เพราะคนในท้องถิ่น
ต้องจากที่อยู่เพื่อไปทํางาน ปัจจุบันเรือนแถวไม้บางหลังในชั้นบนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเริ่มถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการอยู่อาศัยดังเช่นเดิม
แล้ว แต่ชั้นล่างยังคงมีการให้เช่าทําการค้าขายต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ในชุมชนแถบจังหวัดนครสวรรค์
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________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
พื้นที่บริเวณ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลายชาติพันธุ์ ที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่ดั้งเดิมหรืออพยพมาจากที่อื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จากผลการศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของ ๓ กลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มลาหู่ กลุ่มลาวโซ่ง และกลุ่มไทยสุโขทัย
โดยกํา หนดให้เ ป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ชนไทยภู เ ขา กลุ่ ม ไทยลาว และกลุ่ ม ไทยถิ่ น ตามลํ า ดั บ พบว่า ปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลให้เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น คือ สภาพแวดล้อมชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้ง
ความต้องการยกฐานะทางสังคม ในขณะเดียวกันผลการวิจัยพบว่าคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ มีผลอย่างมากต่อการรักษา
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ แบ่งออกได้ ๒ ประเภท ประเภทแรกชุมชนเป็นผู้สร้างความเชื่อขึ้นมา เพื่อรักษา
ความสงบสุขและดํารงอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตน ผ่านความเชื่อในเรื่องของผีและขวัญ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
โซ่ง โดยรูปแบบเรือนถูกกําหนดตามความเชื่อของผู้นําจิตวิญญาณ ประเภทที่สอง ชุมชนมีความเชื่อและดํารงรักษาประเพณีของ
ศาสนาพุทธ ความเห็นของคนในชุมชนมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ทางใจ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย โดยรูปแบบเรือนนั้นสอดคล้อง
ไปตามบริบทของพื้นที่ และมีความอิสระในการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในเรือน
คําสําคัญ: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์

Abstract
The lower northern region of Thailand consists of nine provinces namely; Kamphaeng Phet, Tak,
Nakhonsawan, Pichit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukothai, Uttaradit and Uthaithani where there are various
ethnic groups who could be considered original Thai’s with others having migrated from surrounding
countries. The study looked at the architectural styles of vernacular houses of the ethnic groups: Lahu Tribe
representing the hill tribe group, Lao Song Tribe representing the Thai-Lao group, and Thai Sukothai Tribe
representing the Thai Tin group. It was found that a number of factors influence the styles of the architecture
of house construction: namely the environment of the community which affects the ethnic groups’ lifestyles
and the increase of social status, the religious beliefs are also a factor that affects the styles of the
architecture of house construction. The beliefs are divided into two types. The first type is created by the
community aiming to keep the peace and long life of their own ethic group through the belief of ghosts and
morality. This belief is practiced by the Lahu Tribe and the Lao Song Tribe. The style of the architecture for
house construction would be determined by their own spiritual leader. The second type comes from the
community who preserve Buddhism and its traditions with the belief that aims to end suffering (dukkha). This
belief is practiced by Thai Sukothai Tribe. Their styles of the architecture for house construction are in
accordance to work area and the independence in designing space untilisation.
Keywords: Vernacular architecture, Ethnic Groups
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ความสําคัญของที่มา
สถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนสะท้อนให้
เห็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่ต้องการจะตอบสนองความจําเป็นในการใช้สอยพื้นที่สําหรับการดํารงชีวิต รวมทั้งเพื่อแสดงออกถึง
ความพึงพอใจทางด้านความงามทั้งต่อตนเองและสังคม (บัณฑิต จุลาสัย, ๒๕๓๒) สถาปัตยกรรมแต่ละงานจึงมีคุณค่าสะท้อนให้
เห็นความรู้ความสามารถของมนุษย์ในแต่ละสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานสถาปัตยกรรม
โดยผ่ า นองค์ ค วามรู้ ทั้ ง จากประสบการณ์ ข องตนเอง บรรพบุ รุ ษ การเรี ย นรู้ จ ากธรรมชาติ และจากสั ง คม ทํ า ให้ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมในแต่ละพื้นที่และยุคสมัย มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของความเชื่อที่ประกอบอยู่ในงานสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างถิ่นแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนไว้ ดังนั้นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ จึงมีความน่าสนใจและสําคัญในการศึกษา ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และ
เข้าใจถึงสภาพของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละสั งคมและยุคสมัย รวมทั้ง ทําให้เข้าใจได้ถึงการคิด
สร้างสรรค์ที่ได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งอาจนําไปสู่การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมใหม่ที่อยู่บนฐานความรู้และความเข้าใจใน
ลักษณะของท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ (อรศิริ ปาณินท์, ๒๕๓๙)
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกเหนือไปจากกลุ่มไทยกลาง ซึ่ง
เป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งกลุ่มที่ตั้งรกรากมาดั้งเดิม และกลุ่มที่เคลื่อนย้ายอพยพมาจากที่ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ นับได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และปะปนกันอยู่มากมาย บางกลุ่มก็รักษา
วัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น บางกลุ่มก็ปะปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเข้ากับวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบ แตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่
ผลจากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่าเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มได้สูญหายไปจากพื้นที่ อันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ สภาพเศรษฐกิจของสังคมเมือง และการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ที่แผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม มีส่วนทําให้วัฒนธรรมกลุ่มย่อยอยู่ในภาวะวิกฤต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้นที่จะเสื่อมและสูญไปใน
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านทางสถาปัตยกรรมของเรือนที่พักอาศัย (วัชรินทร์ จินต์วุฒิ, ๒๕๔๙)
ส่งผลให้สังคมของชุมชนอ่อนแอ ขาดอัตลักษณ์ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและกําลังใจ (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๔๗)

ภาพ ๑ ภาพถ่ายเรือนกลุ่มชาติพันธุ์สมัยใหม่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ดอยมูเซอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(ที่มา: คณะผู้วิจยั )
ดังนั้นงานวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนี้ จึงทําการศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ สําหรับเป็นแนวทางในการวางแผนงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นที่อยู่
อาศัยในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างต่อไป
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วัตถุประสงค์งานวิจัย
๑. เพื่อสํารวจข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
๒. เพื่อศึกษาสภาพสัง คมและวัฒนธรรม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุม ชน สภาพแวดล้อม รวมทั้ งคติค วามเชื่อ และ
ประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา
๓. เพื่อศึกษารายละเอียดวัสดุ วิธีการก่อสร้าง และการใช้สอยพื้นที่ของเรือนพื้นถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาการปลูกเรือนของ
กลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา
๔. เพื่อศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์
กรณีศึกษา

วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ จากฐานข้อมูลงานวิจัยเรื่อง
พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (กาญจนา เงารังษี, ๒๕๔๐) และแผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทย.(สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๔๗) เนื่องจากพบว่าพื้นที่ใน ๑๘ อําเภอของ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีกลุ่มชาติพันธุ์
หลากหลายกลุ่มมาตั้งรกรากและถิ่นฐานมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ตามบริเวณพื้นที่ดังนี้
ก. อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
ข. อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ค. อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ง. อําเภอสามง่าม อําเภอสะ พานหิน อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
จ. อําเภอบางระกํา อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ฉ. อําเภอหล่มสัก และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ช. อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ซ. อําเภอลับแล และอําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ฌ. อําเภอบ้านไร่ อําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โดยการทํางานในระยะแรกจะเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงกว้างจากเอกสารและลงพื้นที่สํารวจในเบื้องต้น ทั้งนี้ผลจากการ
สํารวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายข้างต้น บางพื้นที่กลับไม่พบเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปใช้วัสดุก่อสร้าง
สมัยใหม่ รวมทั้งใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนตามแบบสังคมเมือง โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ถนนสายหลัก มีการ
คมนาคมเข้าถึงชุมชนที่สะดวก ทั้งนี้มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเรือนพื้นถิ่นเพื่อเป็นกรณีศึกษา ดังนี้
ก. มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ข. วัสดุกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ค. มีความต่อเนื่องของการครอบครอง
ง. ชุมชนให้ความสําคัญในฐานะของความเป็นอาคารดั้งเดิม
จ. ผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านหรือทายาทเจ้าของบ้าน
อย่างไรก็ตามผลจากการลงสํารวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพื้นที่
เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเรือนกรณีศึกษา ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเย้า และม้ง อําเภอคลองลาน กลุ่มลีซอ อําเภอเมืองตาก กลุ่ม
ลาวพวน อําเภอศรีสัชนาลัย กลุ่มไทดํา อําเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อใช้เป็น
กรณีศึกษาเพียง ๓ กลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพความสมบูรณ์ของเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สํารวจพบ ประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่อที่สัมพันธ์กับตัวเรือน และ บริบทของสิ่งแวดล้อมชุมชน ดังนี้คือ
ก. กลุ่มชนไทยภูเขา ได้แก่ ชุมชนลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ข. กลุม่ ไทยลาว ได้แก่ ชุมชนลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
ค. กลุม่ ไทยถิ่น ได้แก่ ชุมชนไทยสุโขทัย อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการเก็บข้อมูล ได้แก่ เรือนพื้นถิ่น และ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ ช่าง
ท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้แบ่งวิธีการวิจัยเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย
ศึ ก ษาจากเอกสารทั้ ง ในประเทศไทย และต่ า งประเทศที่ มี ผู้ เ คยศึ ก ษาไว้ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ ก ลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ แ ละสถาปัต ยกรรมเรื อ นพื้ น ถิ่ น เป็ น แนวทางในการทํา วิ จั ย และรายงานผล
การศึกษา
๒. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย (Field Research) เพื่อดําเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางด้านผังที่ตั้ง
ถิ่นฐานชุมชน สภาพแวดล้อม ลักษณะทางสถาปัตยกรรม รายละเอียดวัสดุและโครงสร้างของเรือนพื้นถิ่น
รวมทั้งคติความเชื่อและประเพณีที่ส่งผลต่อการปลูกสร้างเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์

ผลการศึกษา
รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จังหวัดตาก
๑. ข้อมูลทั่วไปชุมชน
ชาวมูเซอดํามักเรียกตนเองว่า "ลาหู่" เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่นิยมการต่อสู้ มีความเชื่อเกี่ยวกับการต่อสู้และการตายเพื่อพระ
เจ้าหรือผีฟ้า ผู้นําของศาสนามีอํานาจทั้งทางปกครองและทางศาสนาคล้ายกษัตริย์ ชาวลาหู่บางกลุ่มอพยพเข้าไปมาอยู่ในประเทศ
ไทยจากบริเวณเขตดินแดนสิบสองปันนา และบางส่วนเข้ามาจาก รัฐฉาน (ไทยใหญ่) แล้วอพยพเข้าสู่ตอนเหนือของไทย ชาวลาหู่มี
ภาษาเป็นของตัวเอง คือ ภาษามูเซอ
ปัจจุบันหมู่บ้านลาหู่หรือมูเซอดํา ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของหมู่บ้านศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่หมู่
๖ ตําบลแม่ท้อ อําเภอเมือง จังหวัดตาก บนดอยมูเซอในความดูแลของกรมประชา- สงเคราะห์ ชาวลาหู่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ได้แก่ การเพาะปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์บ้าง ภาพที่ ๒ แสดงผังที่ตั้งหมู่บ้านลาหู่

ภาพ ๒ ผังที่ตั้งหมู่บ้านลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก
(ตําแหน่งที่ 1 = ลานจะคึ, 2 = ป่าช้าหมู่บ้าน และ 3 = บ้านปู่จารย์)
(ที่มา: www.maps.google.com)
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จากลักษณะการวางผังหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ หมู่ ๖ ตําบลแม่ท้อ พบว่าบ้านส่วนใหญ่สร้างบนเนิน มีผืนป่า
ล้อมรอบหมู่บ้านและมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยสําหรับส่วนพื้นที่สาธารณะไว้ชัดเจน เช่น ลานจะคึ ป่าช้าหมู่บ้าน เป็นต้น หมู่บ้านลาหู่
แห่งนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจากปากทางเข้าถนนหลวงสายตาก-แม่สอด สภาพถนนเข้า-ออกหมู่บ้านไม่ค่อยดี โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
และลีซอ ตั้งหมู่บ้านอยู่ก่อนหน้า โดยเรือนลาหู่แต่ละหลังจะไม่ปลูกเรือนติดกัน จะมีที่ว่างล้อมรอบเพื่อการเข้าถึงโดยง่าย เรือนแต่
ละหลังจะมีถนนผ่านด้านข้าง ทําให้เข้าถึงตัวเรือนได้ง่าย หมู่บ้านมีถนนสายหลัก ๒ สาย ลักษณะเป็นรูปเกือกม้าซ้อนกัน ๒ ชั้น
และใช้เส้นทางสัญจรนี้เพื่อแบ่งแนวอาณาเขตของบ้านแต่ละหลัง โดยมีผืนป่าล้อมรอบชุมชนง่ายต่อการเข้าไปล่าสัตว์ หรือหาพืชผัก
ในป่า ในบริเวณของหมู่บ้านไม่พบแหล่งน้ําใกล้กับชุมชน
๒. ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามสัมภาษณ์และทํารังวัดหมู่บ้านมูเซอดํา พบเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ประมาณ
๑๐๐ หลังคาเรือน โดยสํารวจพบเรือนที่ปลูกสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบเรือนสมัยใหม่ประมาณ ๑๐ หลัง โดยเรือนหลังแรกที่
คณะผู้วิจัยทําการสํารวจรังวัดเป็นเรือนของนางนงพร ภูคําแก้ว อายุ ๔๕ ปี อายุเรือนประมาณ ๑๐ ปี เป็นเรือนที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ลักษณะของเรือนเป็นเรือนโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง พื้นเป็นไม้ไผ่ผ่าซีก ส่วนผนังเป็นไม้ไผ่สานหรือผ่าซีก
หลังคามุงด้วยหญ้าคา ภายในไม่มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยไว้ชัดเจน มีเตาไฟอยู่ ๑ เตา ไม่มีห้องผี เนื่องจากนางนงพรมีฐานะยากจน จึง
ไม่มีเงินเพียงพอสําหรับขยายเรือนและทําบุญเลี้ยงผี จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านตะวัน แสนพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูก
เรือนของชาวลาหู่ว่าเรือนที่เจ้าของพอมีฐานะจะทําห้องผีไว้ในห้องนอนตนเอง สําหรับเรือนลาหู่ส่วนใหญ่จะหันหน้าชานและประตู
ทางเข้าเรือนไปเรือนของปู่จารย์ เพื่อแสดงความเคารพ ทั้งนี้การหันหน้าเรือนยังขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพพื้นที่ตั้งเป็นสําคัญด้วย

หน่อยเป็นเมตร
ภาพ ๓ ภาพวาดผังเรือนและโครงสร้างเสาเรือนลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
ผังเรือนดั้งเดิมจะมีการแบ่งพื้นที่เพียง ๒ ส่วนคือ ส่วนชานกับส่วนห้อง โดยพ่อแม่จะนอนด้านลึกสุดของห้อง ส่วนลูกๆจะ
นอนอยู่ใกล้ประตู ตัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหน้าต่าง มีเพียงทางเข้าออกเพียงทางเดียว หากต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม จะทําการสร้าง
เรือนใหม่ติดกับชานเดิม ส่วนแม่เตาไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเรือน ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อทําและถนอมอาหารแล้ว ควัน
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ของเตาไฟยังมีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาหญ้าคา ซึ่งบางหลังใช้เวลา ๓ ปี จึงจะเปลี่ยนหลังคาชุดใหม่ ในการปลูกเรือน
หรือปรับปรุงเรือน ชาวลาหู่มักจะทําการก่อสร้างหรือปรับปรุงเรือนในช่วงฤดูหนาว ด้วยเหตุผลที่ว่าในฤดูหนาวแป้งในเนื้อไม้มีน้อย
ทําให้เมื่อนําไม้มาใช้ปลูกเรือนจะไม่ค่อยมีแมลงกินไม้ มีอายุยืนยาวกว่าไม้ที่ตัดในฤดูร้อน

ภาพ ๔ เรือนลาหู่ อําเภอเมือง จังหวัดตาก (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
จากการสังเกตพบว่า ชาวลาหู่นิยมสร้างแปลนบ้านเรือนตามแบบชาวไทยใหญ่ การเลือกทําเลที่ตั้งหมู่บ้านไม่พิถีพิถันนัก
มักสร้างบ้านเรือนเป็นกระท่อมยกพื้นสูง ใช้อาศัยหลับนอนเพียงชั่วคราว อาจเพราะบรรพบุรุษนิยมโยกย้ายถิ่นเสมอ เรือนส่วนใหญ่
ในหมู่บ้านจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในส่วนของหลังคา ซึ่งมีการวางหญ้าคาหนึ่งมัดบริเวณยอดจั่ว
คนท้องถิ่นเรียกเรือนลักษณะนี้ว่าบ้านทรงหางกระรอก ซึ่งกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของเรือนส่วนนี้ เป็นเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมเฉพาะของเรือนชาวลาหู่ อย่างไรก็ตามยังพบการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างในบางเรือน โดยเฉพาะเจ้าของเรือนที่มี
ฐานะดี เช่น มีการใช้ไม้แผ่นเป็นผนังแทนการใช้ไม้ไผ่ขัดแตะ หรือ การมุงหลังคาลอนคู่ แทนหลังคาหญ้าคาเดิม เป็นต้น พบว่า
ในช่วงเวลากลางวัน สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเรือนเดิม เนื่องจากตัวเรือนพื้นถิ่นเดิมมีอากาศที่เย็นสบายกว่าเรือนที่
สร้างจากวัสดุสมัยใหม่ สามารถถ่ายเทความร้อนบริเวณหลังคาได้ดี
ผลการวิจัยยังพบว่าผู้นําทางจิตวิญญาณหรือปู่จารย์มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในเชิง
กายภาพของบ้านเรือน ได้แก่ รูปแบบการจัดวางผังของบ้านเรือนในชุมชน รวมทั้งการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือน ประเพณี
วัฒนธรรม และความเชื่อ สุดท้ายปัจจัยที่สําคัญที่ยังคงทําให้หมู่บ้านลาหู่แห่งนี้ยังคงรักษารูปแบบเรือนดั้งเดิมได้ คือ สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเมื่อเทียบฐานะกับเผ่าอื่นๆ พบว่าชาวลาหู่มีฐานะที่ยากจนที่สุด และนั้นทําให้ชาวลาหู่ไม่มีรายได้พอที่จะไป
ซื้อวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อปลูกสร้างหรือปรับปรุงเรือนของตนได้
รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง อําเภอบางระกํา
๑. ข้อมูลทั่วไปชุมชน
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งหรือไทยทรงดํา คําว่า โซ่ง คงจะมาจากคําว่า ซ่วง หรือ ซ่ง ซึ่งเป็นภาษาไทดํา หมายถึงกางเกง ได้
อพยพเข้าสู่ดินแดนของประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ใน พ.ศ.๒๓๒๒ เมื่อกองทัพไทยไปตีเวียงจันทน์ แล้วกวาดต้อนไท
ดําที่อพยพมาจากสิบสองจุไท ส่งไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรี ต่อมาได้กวาดต้อนเข้ามาเพิ่มเติมอีก ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ในปี พ.ศ.
๒๓๓๕ และสมัยรัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๓๘๑ ซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
พิจิตร พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชุมพร และสุราษฏร์ธานี
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กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งในจังหวัดพิษณุโลกนั้น อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี โดยมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี
พ.ศ. ๒๓๗๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ พบมากที่เขตอําเภอวังทอง และอําเภอบางระกํา ส่วนใหญ่
จะอพยพต่อมาจากตําบลหนองปรง ตําบลห้วยท่าช้าง ตําบลทับคาง ตําบลดอนทราย ตําบลเขาย้อย ตําบลหนองชุมพลเหนือ
และตําบลหนองชุมพลใต้ ในเขตอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดราชบุรี
นครปฐม และสุพรรณบุรี
ในดินแดนของสิบสองจุไทนั้น ทุ่งราบก้นกระทะคือ บริเวณที่บรรพบุรุษของลาวโซ่งเลือกตั้งถิ่นฐาน ซึ่งคล้ายกับพื้นที่
อําเภอบางระกํา ที่สืบทอดวิถีแห่งสังคมการเกษตรกรรมทํานาเรื่อยมา ความเป็นหมู่บ้านของชุมชนนีค้ ือมีกลุ่มเรือน ทุ่งนา วัด และ
ป่าแฮ่ว เป็นองค์ประกอบหลักของชุมชน ภาพที่ ๕ แสดงแผนผังของชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอแม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก

แปลงนา

2
1

ทางเข้าชุมชน

3

N

4

แปลงนา

ภาพ ๕ แผนผังของชุมชนลาวโซ่ง ตําบลบ่อทอง อําเภอแม่ระกา
(ตําแหน่งที่ 1 = วัด, 2 = โรงเรียน, 3 = อบต.และ 4 = ป่าแฮ่ว) (ที่มา: www.maps.google.com)
จากผังการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพบว่าเรือนส่วนใหญ่ตั้งเกาะไปกับริมถนนสายหลักเป็นแนวยาว โดยมีหลังบ้านเป็นพื้นที่
นาสําหรับเพาะปลูก การเข้าถึงพื้นที่ชุมชนจากถนนสายหลักเป็นไปโดยง่าย โดยมีวัด ป่าแฮ่วเป็นพื้นที่ประกอบพิธีศพของชุมชน อยู่
หลังวัด และโรงเรียนของชุมชนอยู่บริเวณด้านท้ายของหมู่บ้าน มีโรงพยาบาลชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลตั้งอยู่บริเวณ
กลางหมู่บ้าน นับเป็นองค์ประกอบใหม่ภายในชุมชนซึ่งไม่เคยปรากฏในอดีต
๒. ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
ผลการลงพื้นที่สํารวจเรือนลาวโซ่งในอําเภอบางระกํานั้น พบเรือนลาวโซ่งที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม เป็นของนายสําเภา ทอง
ใบ ตั้งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน ติดกับผืนนา ที่ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ส่วนบ้านเรือนหลังอื่นๆ นั้นส่วนใหญ่
ปลูกสร้างด้วยวัสดุสมัยใหม่ รูปทรงของเรือนเป็นแบบบ้านเรือนภาคกลางทั่วไป
เรือนลาวโซ่งกรณีศึกษาเป็นเรือนหลังใหญ่มีห้องกว้างห้องเดียวใช้เป็นที่นอน มีที่ทําครัวและเก็บข้าวของต่าง ๆ มีหน้าจั่ว
และระเบียงบ้านทั้งหน้าและหลัง ด้านหน้าใช้เป็นที่รับแขกและนั่งเล่นเรียกว่า "นอกชาน" ด้านหลังเรียกว่า "กว้าน" สําหรับทําพิธี
เซ่นผีบรรพบุรุษที่เป็นท้าว โดยจะจัดมุมใดมุมหนึ่งของกว้านเรียกว่า "กะลอหอง" การนับถือผีของชาวลาวโซ่งนั้นเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ ที่ชาวลาวโซ่งเชื่อว่าผู้ที่ล่วงลับมาสถิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาผู้คนในครัวเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทํามาหากิน
เจริญก้าวหน้า เพื่อคุ้มครองบุตรหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยชาวลาวโซ่งจะมีพิธีเซ่นสรวง เรียกว่า พิธีเสนเรือน ตัวเรือนมีบันไดลง
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จากบ้านทั้ง ๒ ด้านแต่บันไดด้านหน้าจะใหญ่กว่า หลังคาจะมุงด้วยหญ้าคา มีลักษณะสูงชันและมุงหญ้าคาลงต่ําจนเกือบถึงพื้นบ้าน
เป็นเรือนเสาสูง มีองค์ประกอบทั้งไม้ไผ่และไม้จริง ไม้จริงนํามาทําเป็นโครงสร้างเรือน ขณะที่ไม้ไผ่นํามาสร้างเป็นพื้นเรือน ฝาเรือน
และโครงหลังคา ส่วนหลังคานั้นมุงด้วยหญ้าแฝก ความยาวของเรือนมีขนาด ๗ ห้องเสา มีลักษณะของเรือนเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
การใช้สอยหลักอยู่ที่บนเรือน ทั้งอยู่อาศัย รับแขก หุงหาอาหาร ปั่นด้าย ทอผ้า กระทั่งการจัดงานประเพณี พิธีกรรมตาม
วาระต่างๆ ก็กระทําบนเรือน อันประกอบไปด้วยพื้นที่ ๓ ส่วน คือ กว้าน ห้อง และชาน โดยถือกว้านเป็นด้านหัวเรือน ส่วนชาน
เป็นท้ายเรือน ห้องเป็นส่วนที่มีฝาเรือนล้อมรอบ พื้นที่ภายในไม่มีการกั้นซอยห้องเพิ่ม ทําให้ภายในห้องจะมีลักษณะโล่งโปร่ง โดย
พื้นที่จะมีการแบ่งซอยการใช้สอยโดยนัย เป็นที่รู้กันของคนในครอบครัว หรืออย่างดีก็มีการใช้ผ้าม่านกั้นบริเวณที่เป็นส่วนห้องนอน
เท่านั้น สําหรับพื้นที่ใต้ถุนเรือนนั้น ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และตําข้าว

หน่วยเป็นเมตร
ภาพ ๖ รูปวาดผังพื้นเรือนและการแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอยของเรือนลาวโซ่ง (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
ในส่วนของการใช้สอยพื้นที่ เรือนลาวโซ่งมีการแบ่งแยกเพศชายหญิง การให้ความสําคัญของลําดับญาติข้างฝ่ายชายเป็น
สําคัญ โดยภายในเรือนจะมีพื้นที่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยมีบันไดขึ้นบ้านคนละฝั่ง โดยพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายชายจะอยู่ด้าน
กว้าน และพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายหญิงจะอยู่ทางด้านชาน ภายในเรือนถัดจากพื้นที่ผีครองอยู่ จะเป็นส่วนนอนของพ่อแม่ จากนั้นจึง
เป็นของคู่ผัวเมียลูกชายตามลําดับพี่น้อง ขณะที่ลูกสาวจะอยู่ลําดับท้ายสุด
สําหรับโครงสร้างบ้านลาวโซ่งมีลักษณะของเรือนเครื่องผูก เสาที่ใช้ปลูกสร้างเป็นเสาไม้มีขนาดประมาณ ๕ นิ้ว เสาตอม่อ
เป็นคอนกรีตสูงจากพื้นประมาณ ๓ ฟุต ต่อกับเสาไม้โดยใช้สลักเหล็กยึด เสาประธานของตัวเรือนมี ๑๐ ต้น พื้นเรือนใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก
วางพาดไว้บนตงไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ – ๔ นิ้วกับรอดบนเสาที่รับน้ําหนักบ้านอีกทีหนึ่ง พื้นบ้านจะสูงกว่าพื้น
ระเบียงประมาณ ๑ ฟุต บริเวณโดยรอบของตัวเรือนจะมีผนังฝาไม้ไผ่ขัดแตะสานโปร่ง สูงประมาณ ๔ ฟุต อยู่โดยรอบโดยยึดผูกกับ
เสาไม้ที่ตั้งอยู่บนคานยื่น ในส่วนของบันไดนั้นจะประกอบด้วย แม่บันไดและลูกบันได แม่บันไดเป็นไม้ไผ่เจาะรูใส่ลูกบันได โดยใช้ไม้
ไผ่แข็งเหลาแบนใส่ตั้งตามแบน เหตุที่ต้องตั้งตามแบนก็เพื่อความแข็งแรงและไม่หักง่าย
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หน่วยเป็นเมตร
ภาพ ๗ รูปตัดแสดงรายละเอียดโครงสร้างของเรือน (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
ในส่วนของโครงสร้างหลังคา มีลักษณะโค้งมนทางด้านสกัด มีความลาดชันมาก ผังของหลังคาเป็นรูปวงรี โดยที่มีความ
เชื่อเรื่องของรูปทรงมงคล ที่ควรมีลักษณะคล้ายกระดองเต่าตามนิทานโบราณ ตัวหลังคาจะโค้งคลุมเฉพาะด้านกว้านเท่านั้น ส่วน
ด้านชานจะไม่มีหลังคาปกคลุม ในส่วนด้านบนยอดจั่วจะมีไม้เหนือยอดดังกล่าวเรียกว่า ขอกุด ที่ทําจากไม้จริงทาสีขาวคล้ายรูปทรง
ของเขาควายระบบโครงสร้างหลังคาเริ่มจากวางขื่อพาดลงบนเสา และบริเวณเสายื่นด้านผนังจะวางทับด้วยแปบริเวณหัวเสา ส่วน
กึ่งกลางของขื่อจะตั้งเสาดั้ง เพื่อรับอกไก่ ซึ่งเป็นส่วนที่รองรับการวางพาดของจันทัน การมุงหลังคาจะใช้ตอกรัดตับหญ้าแฝก ยึดกับ
แปไม้ไผ่ เพื่อตรึงให้อยู่กับที่
จากผลการสํารวจพบว่าชุมชนลาวโซ่งสามารถรักษาประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ภายใต้กระแส
ของสังคมเมืองที่ถาโถมเข้ามา โดยชุมชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากมีถนนลาดยางผ่าน
หมู่บ้านที่เชื่อมต่อถนนสายหลักไปยังอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกได้โดยง่าย ทําให้วิถีชีวิตของชาวลาวโซ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
รูปแบบการแต่งกาย การค้าขายในชุมชน ภาษาที่ใช้สื่อสาร และ สถาปัตยกรรมของเรือนในชุมชน ในส่วนของเรือนพื้นถิ่นนั้นได้รับ
ผลกระทบของค่านิยมที่เปลี่ยนไปตามสังคมเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ไม่พบความเชื่อเรื่องการแบ่งพื้นที่ชาย-หญิงในเรือน
สมัยใหม่ เรือนส่วนใหญ่มีการใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนมากขึ้น มีการก่อสร้างบ้านติดพื้นดินเพื่อทําการค้า เป็นต้น
อย่างไรก็ตามชุมชนลาวโซ่งนั้น ตระหนักถึงแนวโน้นความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชุมชนเป็นอย่างดี และพยายาม
อย่างมากในการรักษาแก่นวัฒนธรรมให้คงอยู่ เห็นได้จากมีความพยายามที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ลาวโซ่งในชุมชน เพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของลาวโซ่งสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
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รายละเอียดผลการศึกษาเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย บ้านไผ่ขอน้ํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๑. ข้อมูลทั่วไปชุมชน
บ้านไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๔ ตําบลมะตูม อยู่ห่างจากอําเภอเมืองพิษณุโลก สภาพภูมิประเทศของ
หมู่บ้านไผ่ขอน้ํา เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีระดับความสูงประมาณ ๔๕ เมตรจากระดับน้ําทะเล มีแหล่งน้ําสําคัญ คือ แม่น้ําน่านไหลผ่าน
หมู่บ้านบริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ และคลองชลประทานพลายชุมพลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของหมู่บ้าน
พื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตของการจัดภาพที่ดิน มีบึงใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนอง
ใหญ่” เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีน้ําตลอดทั้งปี ชุมชนบ้านไผ่ขอน้ํามีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวเป็นกลุ่มๆ หรือคุ้ม โดยตั้ง
บ้านเรือนขนานไปกับบริเวณริมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ําน่าน โดยมีวัดไผ่ขอน้ํา ตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ําด้านทิศใต้ มีชายหาดทอดยาวขนาน
ไปกับพื้นที่ลานและท่าน้ําของหมู่บ้าน หรือที่เรียกกันว่า “หย่อมใหญ่” (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๔) ระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่นา
มีถนนตัดเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและวัด โดยขนานกับแม่น้ําในแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยถนนอยู่คั่นกลางระหว่างระหว่างพื้นที่หมู่บ้านกับ
พื้นที่นาที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ภาพ ๘ ภาพแสดงตําแหน่งบ้านหรือคุ้มบ้านที่ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ
(ที่มา: นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
๒. ลักษณะสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
ในการวิจัยนี้ ได้ทําการคัดเลือกเรือนโบราณพื้นถิ่นเป็นเรือนไม้ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพอยู่และไม่ถูกปรับปรุงและดัดแปลง
สภาพมากนัก ซึ่งการสันนิษฐานอายุของอาคารกรณีศึกษานั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ครอบครองอาคาร และหลักฐานซึ่งปรากฏในใน
แผนที่บ้านศรีพิรมย์และบ้านพรหมพิราม ใน ปี ร.ศ. ๑๑๖- ๑๑๗ (ปี พ.ศ. ๒๔๔๑- ๒๔๔๒) ก็น่าจะอนุมานได้ว่า เรือนที่คัดเลือก
เป็นกรณีศึกษาน่าจะมีอายุขั้นต่ําเมื่อเทียบกับปัจจุบันอย่างน้อย ประมาณ ๑๑๓ ปี ซึ่งรายละเอียดในการสํารวจเรือนไม้กรณีศึกษา
มีรายละเอียด ดังนี้
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ลักษณะของเรือนเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง โครงสร้างตัวบ้านและหลังคาเป็นไม้ ปูพื้นด้วยไม้และในแต่ละพื้นที่ใช้งานมีการ
ยกระดับไม่เท่ากัน ทําให้มีช่องแมวลอดในส่วนที่พื้นยกระดับไม่เท่ากันนี้ช่วยในการระบายอากาศภายในบ้าน ไม่ตีฝ้าเพดาน ประตู
หน้าต่างเป็นบานไม้ ฝาผนังเป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน และฝาปะกนแบบดั้งเดิมผสมกัน ในบางส่วนเป็นผนังเปิดโล่งมีเพียงราวกัน
ตก เช่น ในพื้นที่เอนกประสงค์ โถง เป็นต้น หลังคาเปลี่ยนวัสดุมุงเป็นสังกะสี แต่ในบางส่วนของโถงและครัวยังมุงจาก (หญ้าคา) อยู่
รวมทั้งใช้หญ้าคาเป็นแผงกันแดด ในด้านหน้าบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตก และด้านหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตก มีตุ่มน้ําวางอยู่ใน
ห้องครัวและบริเวณบันไดขึ้นบ้าน ใกล้กับพื้นที่ใช้งานใต้ถุนบ้าน มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร มี ๒ ห้องนอน ห้องน้ํา ๑
ห้องอยู่ใต้ถุน มีระยะความสูงจากระดับพื้นห้องระดับฝ้าเพดานไม่เท่ากันแต่ละห้อง แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน และยกพื้นสูงจาก
ระดับพื้นดินประมาณ ๒.๒๕ เมตร เครื่องเรือนจะมีจํานวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่จะนั่งทํากิจกรรมต่างๆกับพื้นบ้าน

หน่วยเป็นเมตร
ภาพ ๙ ผังพื้นเรือน บ้านไผ่ขอน้ํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
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หน่วยเป็นเมตร
ภาพ ๑๐ รูปตัดเรือนตามยาว บ้านไผ่ขอน้ํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (ที่มา: คณะผู้วิจัย)

หน่วยเป็นเมตร
ภาพ ๑๑ รูปตัดเรือนตามขวาง บ้านไผ่ขอน้ํา อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (ที่มา: คณะผู้วิจัย)
การวิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นบ้านไผ่ขอน้ําจากการสํารวจเปรียบเทียบกับลักษณะเรือนพื้นถิ่น
แบบประเพณีที่ ฤทัย ใจจงรัก (๒๕๔๓) ได้ทําการศึกษาและสรุปรูปแบบเรือนไว้ พบว่า ลักษณะการวางเรือนมีทั้งการวางรูปแบบ
เรือนขนานไปตามแม่น้ําน่าน และการวางเรือนในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยมีทั้งรูปแบบเรือนเดี่ยวและเรือนหมู่ ซึ่งในเรือน ๑ หลัง จะ
ประกอบด้วย เรือนนอน ๑ หลังและเรือนครัวอีก ๑ หลัง มีชานเชื่อมและรั้วชานล้อมรอบ รั้วชานนั้นเป็นไม้เหลื่อมตีโปร่ง (อันเว้น
อัน) ทําให้มองเห็นที่ว่างภายนอกได้ ส่วนเรือนหมู่นั้นจะประกอบไปด้วยเรือนนอนหลายหลัง เรือนครัว และใช้ชานเชื่อมระหว่างตัว
เรือน ส่วนโครงสร้างของเรือน มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนประเพณีทั่วไป คือเป็นเรือนใต้ถุนสูง ใช้โครงสร้างเสา คาน มีการลด
ระดับของพื้นเรือนเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในเรือน
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกซึ่งเกิดจากบริบทที่แวดล้อมชุมชนและปัจจัยภายในซึ่งเกิดจาก
ตัวกลุ่มชาติพันธุ์เอง สามารถสรุปได้ดังนี้
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ – จากการสํารวจพบว่าชุมชนยังสามารถพบเรือนพื้นถิ่นของลาหู่แบบดั้งเดิมหลายหลัง มี
เรือนจํานวนน้อยที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุและรูปแบบเรือนตามแบบสังคมเมือง จากการสังเกตพบว่าผู้นําทางจิตวิญญาณหรือปู่
จารย์มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในเชิงกายภาพของบ้านเรือน ได้แก่ รูปแบบการจัดวางผังของ
บ้านเรือนในชุมชน รวมทั้งการใช้สอยพื้นที่ภายในเรือน ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น และความเชื่อในเรื่องของผี เป็นปัจจัยสําคัญทํา
ให้หมู่บ้านลาหู่ยังคงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมไว้ได้ รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ที่ยังคงอาชีพหาของป่าและ
การเพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งยังต้องอาศัยป่าด้านหลังหมู่บ้านในการทํามาหากิน ทั้งนี้เมื่อเทียบฐานะกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ พบว่าชาวลาหู่
มีฐานะที่ยากจนที่สุด ทําให้ชาวลาหู่ไม่มีรายได้พอที่จะไปซื้อวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ เพื่อปลูกสร้างหรือปรับปรุงเรือนของตนได้
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง – จากการสํารวจพบว่าเรือนลาวโซ่งแบบดั้งเดิมนั้น เหลือเพียงหลังเดียว เรือนส่วน
ใหญ่ปลูกด้วยรูปแบบเรือนในเมือง ทั้งนี้เนื่องจากมีถนนลาดยางตัดผ่านหมู่บ้านเชื่อมต่อถนนสายหลักไปยังอําเภอเมือง ทําให้วิถี
ชีวิตของชาวลาวโซ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการแต่งกาย การค้าขายในชุมชน ภาษาที่ใช้สื่อสาร และ สถาปัตยกรรมของ
เรือนในชุมชน ในส่วนของเรือนพื้นถิ่นนั้นได้รับผลกระทบตามค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมเมือง ทั้งนี้ยังพบว่ายังมีการกําหนดการ
ใช้สอยพื้นที่ตามความเชื่อ เช่น มีการออกแบบให้มีห้องผี การห้ามบุคคลอื่นขึ้นบนเรือนก่อนการเซ่นผี เป็นต้น รวมทั้งพบว่าชุมชน
ยังสามารถรักษาประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง สังเกต
ได้การจัดประเพณีประจําปี ที่คนในชุมชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดําของลาวโซ่ง และสร้างพิพิธภัณฑ์ลาวโซ่งของชุมชนขึ้น
เรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสุโขทัย – จากการสํารวจพบ ลักษณะการวางเรือนมีทั้งการวางรูปแบบเรือนขนานไปตาม
แม่น้ําน่านและการวางเรือนในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยมีทั้งรูปแบบเรือนเดี่ยวและเรือนหมู่ มีชานเชื่อมและรั้วชานล้อมรอบ โครงสร้าง
ของเรือน มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรือนประเพณีทั่วไป คือ เป็นเรือนใต้ถุนสูง ใช้โครงสร้างเสา คาน มีการลดระดับของพื้นเรือนเพื่อ
แบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในเรือน ตัวเรือนถูกใช้สอยให้เกิดประโยชน์แทบทุกองค์ประกอบของเรือน เช่น ใต้ถุนเรือนใช้เก็บเครื่องมือ
การเกษตร ผนังเรือนใช้เลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บน้ําผึ้ง เป็นต้น ปัจจุบันพบเรือนไทยพื้นถิ่นส่วนใหญ่เป็นของวัด ทําให้ยังคงรักษารูปแบบ
ดั้งเดิมไว้ได้ ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ใช้วัสดุก่อสร้างและรูปแบบเรือนแบบชุมชนเมือง เนื่องจากการ
คมนาคมที่สะดวก
ผลการวิจัยพบว่าแก่นทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ที่ “ความเชื่อ” ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต่างยึดมั่นถือ
มั่นสืบต่อกันมา โดยสอดแทรกอยู่ในคําสอนของบรรพบุรุษและพิธีกรรมต่างๆ สามารถแบ่งแก่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พื้นที่ศึกษา ออกได้เป็น ๒ ลักษณะ ประเภทแรกมีแก่นทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อรักษาความสงบสุขและดํารงอยู่ซึ่งเผ่าพันธุ์ของตน
โดยตัวชุมชนเป็นผู้สร้างความเชื่อขึ้นมา เพื่อให้คนในชุมชนเคารพและปฏิบัติตาม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
โซ่ง ที่มีความเชื่อในเรื่องของผีและขวัญ ประเภทที่สองมีแก่นทางวัฒนธรรมเป็นไปเพื่อความอิสรภาพของชุมชน กลุ่มนี้จะพยายาม
ดํารงรักษาประเพณี เพื่อปรับความเห็นของคนในชุมชนไปสู่ความอิสระจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
สุโขทัย ที่นับถือศาสนาพุทธ สังเกตได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมของทั้ง ๒ กลุ่มจะมีการสร้างสรรค์ เพื่อการใช้สอยของเรือน
ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน กลุ่มแรกนั้นเน้นการสร้างเรือนตามหลักความเชื่อ ส่วนกลุ่มหลังเน้นการสร้างเรือนตามหลักเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น เห็น
ได้จากความพยายามคงรักษาเรือนพื้น ถิ่นรูปแบบดั้ งเดิม ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องกั บเรือน รวมทั้ง ระบบนิเวศทาง
วัฒนธรรมและสภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อการรักษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ในส่วนของภูมิปัญญาในการปลูก
เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้การดูแลรักษาตัวเรือนมีภาระน้อยที่สุด และมีความยั่งยืนในการอยู่อาศัย
การศึกษารวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ ๓ กลุ่มชาติพันธุ์กรณีศึกษา ทําให้
เข้าใจความสําคัญของระบบความเชื่อและนิเวศทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางใน
ศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและแนวทางอนุรักษ์ได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมบริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย 2) สร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดิน
ไทย” และ 3) ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมต่อผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืน
ดินไทย” ที่ผู้วิจัยต้องการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไทย ที่แตกต่างไปจากแผ่นดินอื่นที่
เคยได้อยู่อาศัย และรู้สึกถึงความโชคดีที่ได้เกิดและเติบโตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ผ่านผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ ให้ผู้ชม
ได้รับรู้อย่างตระหนักในคุณค่าความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย ด้วยการใช้รูปทรง “เมล็ดข้าว” ที่ถูกคลี่คลายตัดทอนรูปทรง
เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดแนวความคิดสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อรับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่เป็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จํานวน 5 ท่าน และการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชมจํานวน 100
คน ที่มีความแตกต่างด้านเพศ อายุ และการศึกษา เพื่อทําการวิเคราะห์สรุปผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และการ
รับรู้ ความพึงพอใจของผู้ชม จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําให้รู้บริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย ซึ่งปรากฏในวิถี
ชีวิตของเกษตรกรไทยในรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม และเชื่อมโยงไปสู่ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามมา คือ ประเพณีสิบสอง
เดือนอันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอยู่ดีมีสุขของสมาชิกในสังคม อันนําไปสู่ส่วนเนื้อหาของผลงาน “Rice Rich and Ritual# 2 3 4
และ 5 ที่สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย ด้วยการสร้างรูปทรงและการจัดวางตามองค์ประกอบพื้นฐานทาง
ทั ศ นศิ ล ป์ การประเมิ น ผลโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปะบ่ ง ชี้ ว่ า แนวคิ ด และเนื้ อ หาในการสร้ า งสรรค์ มี ค วามชั ด เจนดี ม าก ใช้
องค์ประกอบทางทัศนธาตุในการสร้างรูปทรงที่มีพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการสร้างผลงานในเกณฑ์ดีที่ส่งผลต่อ
สุนทรียภาพของผลงงาน ควรพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป จากการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าผลงานสามารถสื่อความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ไปสู่ผู้ชมได้ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งในด้านการรับรู้
เรื่องแนวคิดในการสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปทรง ความพึงพอใจในทักษะฝีมือ การใช้องค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน สุนทรียภาพ และการนําเสนอ ทั้งนี้ การรับรู้และความพึงพอใจต่อผลงานของผู้ชมต่างเพศ ต่างอายุ และต่าง
การศึกษาในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการรับรู้ของกลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป แตกต่างจากกลุ่มผู้ชม
อายุน้อยกว่า 56 ปี ในด้านการรับรู้เรื่องแนวคิดในการสร้างรูปทรง และความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพเรื่องความลงตัวของ
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ และดุลยภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาของผลงาน โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ชมสามารถเข้าใจถึง
เนื้อหาและแนวคิดที่ผู้วิจัยต้องการแสดงออก ทําให้เกิดการรับรู้อย่างตระหนักในคุณค่าความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย จากการ
วิจัยดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยได้รู้ถึงบริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย ได้ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ “ความ
อุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” จํานวน 4 ผลงาน ที่ปรากฏผลการประเมินของผู้ชมต่อผลงานว่า ความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ
และการศึกษา ไม่ทําให้ผลการรับรู้และความพึงพอใจแตกต่างกัน
คําสําคัญ: ประติมากรรมความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย การรับรู้ และความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The objectives of Creative Sculpture “The Richness of Thailand” are to study and inspect
thoroughly the effectiveness of abundance Thailand, produce sculptures in the concept of “the richness of
Thailand”, and determine both perceptions and gratifications of viewers toward the sculptures which I want
to express my emotion about the wealthy of Thailand; the different feature of geographic location
between Thailand and the other country, which I had lived make me feel fortunate in born and raised in
Thailand. This inspiration pushes me to create the sculpture and presents it to a public in order to make
awareness of the fertility of Thailand. The idea is represented through a reduced form of rice grain by using
a created procedure which is included criticisms from five art professionals. After the production, it is taken
to exhibit and evaluate by a sample group of one hundred viewers who have different gender, various age,
and unlike-educational attainment. The result of this creativity has been aware of the effectiveness of the
fertility of Thailand. It is revealed in Thai farmer way of life and agricultural product, which is risen up a
cultural productivity called Sibsong Daun – twelve months tradition as well. The key purpose of the ritual is
for well-being, stability, prosperity and abundance of society members. This knowledge brings about to
create a content of three sculptures and one installation named Rice Rich and Ritual# 2, 3, 4, and 5;
represented the richness of Thailand by creating form and arranging visual composition before evaluating by
art experts. In addition, the sculptures have been critiqued and evaluated by five Thai national artists in
visual art. They totally satisfy with the clearly conceptual creation, form creation using visual elements and
having well developed, fine skill, and aesthetic which are related with the concept and content and suggest
creating more works. After an exhibition, the sculptures have been rated by a sample group spectator. The
outcome of viewers’ valuation about perception and satisfaction toward the sculpture reveals at the very
satisfy and extremely satisfy level in the concept awareness of creative content and form, the gratification
of fine skill, developing basic elements for creation, the aesthetic beauty, and presentation. Moreover, the
overall review shows that different gender, age, and education attainment are statistically unrelated to the
perception and gratification. However, an aspectual consideration has been found that viewer aged 56 years
and more had been different perceived about the conceptual form design and satisfied about the aesthetic
harmony of visual art elements and beauty of balancing form consistent with the creation and content of
the work from the audiences under the age of 56 years old. By the way, they realize in content and
concept which is expressed through the sculptures and recognize in the richness of Thailand. In conclusion,
the researcher has learned and realized about the effectiveness of the fertility of Thailand, completed four
creative sculptures “The Richness of Thailand”, achieved the valuation and proved that the unlike-gender,
various age, and diverse educational attainment viewer do not affect the perceptions and satisfaction result.
Keyword: The Richness of Thailand Sculpture, Perception, and Gratification

บทนํา
จอห์น ดิวอี (John Dewey, 1980) นักปราชญ์ชาวอเมริกันได้นิยามคํา “ศิลปะ” ว่าเป็น ประสบการณ์ของศิลปิน (Art
as Experience) เพราะศิลปินเป็นบุคคลที่สามารถสัมผัสชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกลึกซึ้งเข้มข้นกว่าคนธรรมดา
ทั่วไป เรียกว่า เป็นประสบการณ์แท้ คือ ประสบการณ์ที่ฝังใจ มีความหมาย มีความแจ่มชัดของอารมณ์ ศิลปินจึงสามารถนํา
ประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดหรือสื่อไปยังผู้อื่นผ่านงานศิลปะ ดังนั้น ศิลปินที่มีประสบการณ์แท้ในชีวิตมากจะสามารถ
ทํางานศิลปะได้ดี เช่นเดียวกับผู้ชมงานศิลปะที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากก็จะสามารถรับสารที่ศิลปินสื่อในผลงานได้ลึกซึ้งกว่าผู้มี
ประสบการณ์ในชีวิตน้อย (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543) การแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์นี้ ถือเป็นสิ่งจําเป็น
ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ กล่าวว่า “เชื่อกันว่า การแสดงออกเป็นสิ่งจําเป็นทางด้านจิตของมนุษย์เช่นเดียวกับการขับถ่าย ซึ่ง
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เป็นความจําเป็นทางด้านร่างกาย ทุกคนจะถูกกระตุ้นให้แสดงปฏิกิริยาที่ตนมีต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปรากฏด้วยวิธีการต่างๆ กันอยู่
ตลอดเวลา มีทั้งการแสดงออกตามปกติธรรมดา และการแสดงออกที่มีความหมายทางสร้างสรรค์ ซึ่งอย่างหลังนี้ ศิลปินได้แปล
ประสบการณ์ทางจิตของตนออกมาเป็นสัญลักษณ์ท่ีตนเองและผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ ยิ่งกว่านั้น แต่ละคนยังต้องการที่จะรับรู้สาระ
ที่ เ ป็ น ตั ว ร่ ว มของชี วิ ต ทั้ ง หลายที่ ฝั ง ลึ ก อยู่ ภ ายในของมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั น ต้ อ งการสื่ อ สารความรู้ สึ ก จากส่ ว นลึ ก ของกั น และกั น
นอกเหนือไปจากการติดต่อสื่อความหมายที่กระทําด้วยภาษาและท่าทางในชีวิตประจําวัน ศิลปะซึ่งเป็นสื่อสําคัญในการแสดงออก
แห่งสาระของชีวิต จึงเป็นสิ่งจําเป็นทางด้านจิตของมนุษย์เราตลอดมา” (ชลูด นิ่มเสมอ, 2553) ดังนั้น ประติมากรรมซึ่งเป็นงาน
ทัศ นศิ ล ป์ ส าขาหนึ่ ง ที่ส ามารถบั น ทึ กเรื่อ งราวความประทับใจ ความสะเทือ นใจ จากสิ่ง ต่ า ง ๆ รอบตัว ทั้ ง ทางด้า นสัง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของมนุษย์ที่มีผลต่อความรู้สึก การรับรู้และสัมผัส ในช่วงขณะเวลาหนึ่ง จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกผ่านตัวงานประติมากรรม ด้วยขบวนการทางการสร้างสรรค์ของผู้สร้างงาน
ประติมากรรม ซึ่งบ่งบอกถึงทัศนคติ ความสามารถ และจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ที่สามารถสืบทอดและส่งต่อไปยังคนรุ่น
ต่อไป เพื่อเป็นเครื่องบอกกล่าว เล่าเรื่อง ส่งผ่าน ส่งสัญญาณ สร้างความระลึกถึง ปลุกจิตสํานึก และกระตุ้นเตือนถึงผู้รับชมที่เป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งในสังคม ด้วยการแสดงคุณค่าทางความงาม ความรู้สึก ผ่านรูปทรง ปริมาตร พื้นผิว สีสัน และการจัดวางผลงาน
ประติมากรรม
การดํา รงอยู่ของสิ่ งมีชีวิตที่เรียกว่า “มนุษย์” บนโลกนี้เกิดขึ้นและดําเนินไปด้วยปัจ จัยสําคัญ อัน เป็น พื้นฐาน 4
ประการ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีแหล่งที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น การตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยของ
มนุษย์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มักเกิดขึ้นในดินแดนที่มี “ความอุดมสมบูรณ์” เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม โดยนําผลผลิตที่ได้
จากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์นี้ แปรรูปไปสู่ปัจจัยพื้นฐานสี่ประการของมนุษย์ ดังนั้น จึงพบเสมอว่าการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของ
มนุษย์ในแหล่งอารยธรรมสําคัญที่เก่าแก่ของโลกหลายแห่ง ได้เกิดขึ้นในบริเวณที่มี “ความอุดมสมบูรณ์” อันเกิดจากดิน น้ํา และ
อากาศ ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกยังชีพ เช่น แหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลก “เมโสโปเตเมีย” เกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มน้ําไท
กรีส และยูเฟทรีส อารยธรรมอียิปต์ได้เกิดขึ้นบริเวณตลอดลุ่มน้ําไนล์และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําไนล์ อารยธรรมอินเดีย
ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ําสินธุ (Susan E. Alcock, 2001) เป็นต้น หากกล่าวถึง “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” พบว่ามีลักษณะ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไปในแนวทางเดียวกับแหล่งอารยธรรมใหญ่ของโลก คือ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา ที่มีการพัดพาของโคลนตะกอนอันอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ ผนวกกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนชุก เหมาะ
ต่อกิจกรรมการเกษตรกรรม ที่แปรรูปไปสู่ปัจจัยพื้นฐานสี่ประการในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ดังหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งบ่งชี้ถึง
การเป็ น ชุม ชนอยู่ อ าศัยของมนุ ษย์อย่า งเป็นหลั กแหล่ ง มาตั้ง แต่ยุค ก่อนประวัติ ศ าสตร์ต อนปลาย ราว 2500-1500 ปีก่ อน
คริสตกาล และเอกสารบันทึกของอินเดียที่กล่าวถึงดินแดนบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนว่า ระหว่างช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ใน
ยุคเหล็กของดิน แดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ตรงกับ ช่ว งที่อินเดียมีค วามเจริญ รุ่ง เรืองอย่า งมาก มี ก ารติดต่อกัน ด้วย
จุดมุ่งหมายทางการค้ากับเมืองท่าศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนั้น คือ เมืองอู่ทอง โดยปรากฏคําว่า “สุวรรณภูมิ”
ในคัมภีร์อินเดียโบราณสมัยต้นพุทธกาล ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคนอินเดียในสมัยโบราณเรียกดินแดนบนคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเป็น
ที่ตั้ ง ของประเทศไทยในปั จ จุ บั น ว่ า “สุ ว รรณภูมิ ” ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง ความหลากหลายทางด้ า นชี ว ภาพ เพราะมี พื ช พั น ธุ์
ธัญ ญาหารมากมาย หลากหลายชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ก ว่ าหลายๆ แห่งในโลก เป็นที่มาของสิน ค้า ที่ดินแดนอื่นเข้า มา
เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น เป็นดินแดนที่ผู้คนอยากเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทําให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มชน (ศิริรุ่ง ศริ
สิทธิพิศาลภพ, 2556) ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในด้านวิถีการ
ดําเนินชีวิต จนเกิดความเจริญรุ่งเรือง ศิลปะ และวัฒนธรรมตามมาในรูปของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และรากฐานแห่งการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของสังคมไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบัน (สํานัก
พัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) นับเป็นความโชคดีผู้คนในบนผืนแผ่นดิน ที่ได้เกิด เติบโต และอยู่อาศัยอย่างเป็น
สุ ข ใจ เป็น สมบัติ อัน ล้ํ า ค่ า ที่มี ค วามสํา คัญ ต่ อชุม ชน และมีผ ลต่อ มนุษ ยชาติอ ย่า งประมาณค่า มิ ไ ด้ ดั้ง นั้น ผู้วิ จั ยจึง ต้องการ
สร้างสรรค์งานประติมากรรม เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจดังกล่าว อันนําไปสู่ความระลึกรู้และตระหนักในคุณค่าแห่งผืน
แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทย ด้วยความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในมรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของไทย
และมีความปรารถนาร่วมกันในการดํารงรักษา ให้คงอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่อไปได้อย่าง
ยาวนาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค้นคว้า และรวบรวมบริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย
2. เพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไทย”
3. เพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการ ต่อผลงาน การสร้างสรรค์ประติมากรรม “ความ
อุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย”
สมมุติฐานของการวิจัย
ผู้ชมนิทรรศการที่ต่างกันตามลักษณะ เพศ อายุ และการศึกษา มีการรับรู้และ ความพึงพอใจต่อผลงาน
ประติมากรรมสร้างสรรค์ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ค้นคว้าและรวบรวมบริบทภาพสะท้อนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไทย และการแสดงออกที่ถูกถ่ายทอดสู่
งานประติมากรรมสร้างสรรค์
2. การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม และประเมินผลงานการสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
2.1. เนื้อหาแสดงเรื่องราวของ “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” ที่เกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวไทย
ความอุดมสมบูรณ์ของพืช
2.2. รูปทรง (Form) สามมิติแบบลอยตัว และศิลปะจัดวาง ที่แสดงออกถึง
พรรณธัญญาหาร อันส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
3. ประเมินผลการรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ชมต่างเพศ อายุ และการศึกษาที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ที่ถูก
นําเสนอด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วิธดี ําเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้จําแนกวิธีการดําเนินงานวิจัยออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1)
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 2) ขั้นตอนการประเมินผลการรับรู้ 3) เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ และ 4)
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” ทั้งนี้ เกิดขึ้น
จากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยขณะใช้ชีวิตในต่างแดนกว่า 10 ปี ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐ อเมริก า
เปรียบเทียบกับสภาพวิถีชีวิตหลังกลับมาอยู่อาศัยในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกันของความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนแผ่นดิน อัน
เกิดจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบกึ่งทะเลทราย แห้งแล้ง สภาพอากาศรุนแรง ร้อนจัด หนาวจัดของเมืองลาสเวกัส กับ
สภาพอากาศอบอุ่น แบบเขตร้อนชื้น ฝนตกชุก มีความชุ่มชื้น ของเมืองไทย ที่เป็นปัจจัยหลักสําคัญต่อการเกษตรกรรม และ
นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ความเจริญรุ่งเรือง และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามมา ความ
แตกต่างแห่งผืนแผ่นดินของดินแดนในต่างซีกโลกนี้ ทําให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบและเห็นคุณค่าของผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย จึงต้องการสื่อสาร และแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้พบสัมผัส ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่าน
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ด้วยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากบทความ หนังสือ เอกสารบันทึก งานวิจัยสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้อง งานสร้างสรรค์ประติมากรรมของทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ การสอบถาม และคําบอกเล่าจากผู้รู้ จนสามารถ
รวบรวม และสรุปออกมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” ในส่วนที่
เรียกว่าเนื้อหาของงานประติมากรรม
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ภาพ 1 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองลาสเวกัส

ภาพ 2-3 การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูร้อน และสภาพของพืชในช่วงฤดูหนาว

ภาพ 3-5 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองพิษณุโลก อันส่งผลต่อการเกษตรกรรม
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อให้มองเห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ตั้งแต่
อดีตจวบจนปัจจุบันนี้มีอาชีพหลัก คือ การทํานาปลูกข้าว ความหลากหลายทางสายพันธุ์ ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรนี้เอง เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความพร้อมและอุดมสมบูรณ์ทางสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยดิน
น้ํา อากาศ และแร่ธาตุ ที่เป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ และสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศแห่งเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์
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ภาพ 6 ผลผลิตข้าวที่เป็นอาหารหลัก และสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทย
ด้วยเหตุที่ข้าวเป็นอาหารหลักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินบริเวณนี้มาแต่อดีตอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
มาแล้ว ด้วยการขุดค้นพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่เป็นเมล็ดข้าวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2555) และการ
กล่าวถึงการปลูกข้าวในสมัยสุโขทัยเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการทํานาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของบรรพบุรุษบนผืนแผ่นดินใน
บริเวณที่เรียกว่า “ประเทศไทย” ดังปรากฏคํากล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง หลักที่ 1 ว่า “...เมื่อชั่วพ่อขุนรามคําแหง เมือง
สุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว...ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส...” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
2549) ข้อความดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม
เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยระบบการชลประทาน น้ํา ดิน และอากาศที่ดียิ่ง เหมาะสมต่อการปลูกข้าว จวบจนปัจจุบันการ
ปลูกข้าวและข้าว ยังคงเป็นอาชีพหลักและอาหารหลักของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวพันกับสภาพการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย จนก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามต่างๆ จากอาชีพการทํานา ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นปลูกข้าวไป
จนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว อันเป็นบรรทัดฐานและวิถีประชาแห่งสังคมที่สร้างความสุข สงบ ราบรื่น และเรียบร้อย ให้เกิดขึ้นแก่
สมาชิกในสังคมอย่างถ้วนหน้า ด้วยความอิ่มเอมทั้งทางกายภาพและมโนภาพ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในชุมชน
วัฒนธรรมข้าวแห่งอุษาคเนย์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2555) ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก

ภาพ 4 พิธีทําขวัญข้าวของชาวนาอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภาพจาก
https://www.gotoknow.org/posts/93222
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ภาพ 5 ประติมากรรมแม่โพสพ บริเวณวัดหล่ม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ดังนั้น จึงได้ใช้รูปทรงและเรื่องราวของเมล็ดข้าว ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีและพิธีกรรมการดํารงชีพของชาวนา
ให้เป็นตัวแทนและเครื่องหมายแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย ด้วยการศึกษาโครงสร้างรูปทรงของเมล็ดข้าว ที่มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะพันธุ์ และเลือกใช้รูปทรงของเมล็ดข้าวที่มีลักษณะเมล็ดอวบอ้วน กลมกลึงสมบูรณ์ เป็นรูปทรงหลัก
ผนวกกับจินตนาการและแนวคิดในการสร้างสรรค์ส่วนเนื้อเรื่องให้เกิดเป็นรูปทรงของผลงานประติมากรรม

ภาพ 6 ศึกษาโครงสร้างรูปทรงของเมล็ดข้าว
ภาพจาก http://www.eco-agrotech.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=463845
วิธีการสร้างสรรค์
หลังจากได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ หรือเนื้อหาของงานประติมากรรมแล้ว จึงได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติม ากรรมของศิ ล ปิ น ท่า นอื่ น ๆ ประมวลกั บ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อ มของผู้ วิจัย จึ ง ได้เลื อกใช้ สื่ อที่ ใช้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นไฟเบอร์กลาส-เรซิ่น โดยได้แบ่งกระบวนการทํางานออกเป็นขั้นตอนของ 1) การสร้างงานประติมากรรม
สามมิติ และ 2) การสร้างชิ้นงานประกอบงานศิลปะจัดวางเชิงความคิด ดังนี้
1. การสร้างงานประติมากรรมสามมิติ
1.1. ขั้นตอนสร้างแบบร่าง
สร้า งแบบร่า งแนวคิด สองมิติบ นกระดาษจํา นวนมาก เพื่อใช้ประกอบการพิจ ารณาเลือ กแบบที่ จ ะสามารถนํา มา
สร้างสรรค์จริง และสื่อสารได้ตามแนวคิดที่ต้องการ
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ภาพ 70 ตัวอย่างภาพร่างความคิดสองมิติ
1.2. การสร้างแบบจําลองสามมิติ
เลื อ กแบบร่ า งแนวคิ ด ที่ เ หมาะสมมาสร้ า งเป็ น ผลงานจํ า ลองสามมิ ติ ด้ ว ยการปั้ น ดิ น น้ํ า มั น เพื่ อ นํ า ไปตรวจและ
ประเมินผลงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จํานวน 5 ท่าน ก่อนนําไปขยายเป็นผลงานใน
ขนาดที่ต้องการ

ภาพ 11 แบบจําลองสามมิติเพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
1.3. ขั้นตอนการขยายแบบร่าง
นํา ผลงานที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาจากผู้ เชี่ย วชาญมาปรับ ปรุง ให้ไ ด้รูป ทรงที่มี สัด ส่ว นเหมาะสม พร้ อ มภาพร่า ง
โครงสร้างภายในผลงาน ด้วยการสร้างแบบขยายสองมิติบนกระดาษ เพื่อเตรียมปั้นขยายแบบร่างเท่าจริงตามสัดส่วนที่ต้องสร้าง
ต้นแบบ ด้วยการปั้นดินเหนียว

46

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
_________________________________________________________________________________________

ภาพ 12-13 ตัวอย่างภาพร่างขยายเท่าจริงสําหรับการปั้นต้นแบบผลงาน Rice Rich and Ritual
1.4. การสร้างผลงานขยาย
แบ่งขั้นตอนการทํางานตามลักษณะรูปทรงตัวงานประติมากรรมตามแบบร่างขยายได้ดังนี้
1.4.1. สร้างโครงเหล็กตามแบบร่างขยายสองมิติเพื่อเป็นแกนและผูกครอส (การติดตัวยึดรูปกากบาท) สําหรับยึดดิน
ปั้น
1.4.2. เริ่มใส่ดินตามแบบร่างขยายสองมิติ
1.4.3. ระหว่างการปั้นดินได้ทําการวัดสัดส่วนจากแบบร่างตลอดเวลา ด้วยการใช้วงเวียนวัดสัดส่วนที่กําหนดไว้
เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม
1.4.4. สร้างเหลี่ยมสันบนดินที่ขึ้นรูปแล้วเพื่อสร้างน้ําหนัก แสง เงา ให้เกิดบนพื้นผิวงาน
1.4.5. ตรวจสอบเส้นโครงสร้างรวมของผลงาน ด้วยการสังเกตรูปทรงรวมโดยรอบผลงาน พยายามรักษาเส้นรอบ
นอก (Outline) ให้อยู่ในขอบเขตรูปทรงที่กําหนด

ภาพ 18-15 ประติมากรรมขยายต้นแบบปั้นดินเหนียว
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1.4.6. การทําผิว (Texture) ของงานให้เรียบ นับเป็นความสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการปั้นต้นแบบ เนื่องจาก
พื้นผิวของงานเป็นส่วนสําคัญในการสื่อความหมายตามแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
1.4.7. การถอดพิมพ์ เมื่อได้งานปั้นต้นแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มทําการถอดพิมพ์ ด้วยการเลือกทําพิมพ์ทุบ
ด้วยปูนปลาสเตอร์ โดยเริ่มจากการใช้ฟิล์มภาพยนตร์เก่าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 1 นิ้ว ปักบนตัวงานเพื่อใช้เป็นตัว
แบ่งงานปั้นต้นแบบออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนพิมพ์แม่ ซึ่งเป็นพิมพ์หลักขนาดใหญ่ที่ยังคงโครงสร้างหลักส่วนใหญ่ของงาน
ไว้ และส่วนที่สองคือ พิมพ์ลูก ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆจากพิมพ์แม่ เพื่อให้ง่ายต่อขั้นตอนการถอดพิมพ์ และการหล่อ

ภาพ 16-17 การแบ่งต้นแบบดินด้วยด้วยฟิล์มภาพยนตร์เก่า และการดีดปูนปลาสเตอร์

ภาพ 18-19 พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่สําเร็จแล้ว
1.4.8. การหล่อ หลังจากที่ถอดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนการหล่อสําหรับงานชิ้นนี้ได้เลือกใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส
และเรซิ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบา โดยใส่โครงและแกนทอเหล็กไว้ด้านในสําหรับการตั้งผลงานเพื่อการนําเสนอ
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1.4.9. เมื่อได้ผลงานที่แกะจากพิมพ์แล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนสําคัญอีกหนึ่งขั้นตอน นั่นคือ การทําผิวให้เรียบได้มากอย่าง
ที่สุด ก่อนนําไปทําสี ด้วยสีทองสังเคราะห์สําหรับใช้ในงานประติมากรรมการปั้นหล่อพระพุทธรูป โดยสีทองนี้เป็นสีที่สื่อความ
หมายถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ แห่งทุ่งข้าวสีทอง
1.5 นําเสนองานผลงานที่สําเร็จแล้วให้ผู้ชมได้รับชม พร้อมทั้งตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อตัวงาน
ประติมากรรมสร้างสรรค์
2. การสร้างชิ้นงานประกอบงานศิลปะจัดวางเชิงความคิด
2.1. ปั้นต้นแบบสัญลักษณ์เมล็ดข้าวขนาดเล็กด้วยดินเหนียวให้มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันจํานวน 4 เมล็ด
2.2. ทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์และหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์เพื่อทําการตกแต่งชิ้นงานต้นแบบในเรียบร้อย
2.3. ทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จากต้นแบบที่แต่งผิวแล้วอีกครั้ง โดยทําพิมพ์ให้ได้จํานวนมากพอสําหรับการกดดิน
2.4. ผสมดินสําหรับใช้กดเมล็ดข้าวด้วยดินเหนียวจากท้องนา ทราย และผงธูปบูชาจากวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุราชวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
2.5. กดดินที่ผสมแล้วลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ แล้วจึงตากเมล็ดข้าวที่แกะจากพิมพ์ให้แห้งสนิท
2.6. นําเมล็ดข้าวดินที่ตากแห้งแล้วไปเผาไฟให้สุก
2.7. นําเมล็ดข้าวดินเผาบางสีไปทําสีทอง
2.8. หลังจากนั้นจึงนําไปจัดวางร่วมกับข้าวเปลือก และไม้ไผ่สาน
สรุปผลการวิจัย
จากการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” ทําให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้
ผลการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมบริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศ มีผล
เกี่ยวเนื่องและเป็นตัวกําหนดสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่ก่อให้เกิดรูปแบบ สภาพการดํารงชีพของชาวไทยบนผืนแผ่นดินไทย ทั้ง
ทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมือ งการปกครอง โดยมีร ายละเอี ย ดหลัก ที่สํ า คัญ คือ เรื่ อ งการประกอบสัม มาอาชี ว ะ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา ที่ถูกผูกเข้าด้วยกันตามความเชื่อผู้คนท้องถิ่นในสังคมเกษตรกรรมแบบไทย อันเป็นอาชีพหลัก
ของคนไทยมาอย่า งยาวนานจวบจนปั จ จุ บั น ความผูก พั น เชื่อ มโยงดั ง กล่า วนี้ นอกจากทํา ให้ เ กิด ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่
หลากหลายแล้ว ยังทําให้เกิดผลผลิตทางประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ขึ้น อย่างมากมาย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความอุดม
สมบูรณ์แห่งการดํารงชีพและการอยู่ดีกินดี ให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกในชุมชนอย่างสงบสุข ราบรื่น มั่นคง และปลอดภัย พิธีกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอย่างเกี่ยวเนื่องผูกพันกับกิจกรรมการทํานาในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ถูกเรียกว่า “ประเพณีสิบสองเดือน” นั้น เป็น
วิธีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นประเพณี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่
กับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร และสภาพดิน ฟ้า อากาศ เป็นสําคัญ และเป็นประเพณีสําคัญที่ทางฝ่ายบริหารบ้านเมือง
ตระหนักถึงการดํารงชีพอย่างผาสุกของราษฎร จึงมีกิจกรรมประเพณีสิบสองเดือนที่เป็นกิจกรรมของหลวงด้วยเช่นกัน ประเพณี
สิบสองเดือนนี้ประกอบด้วย
1. เดือนอ้าย หรือเดือนหนึ่ง อยู่ในช่วงข้าวกําลังสุก จึงมีประเพณีไล่เรือ ที่ทําเพื่อไล่น้ําออกจากนาด้วยการชักว่าวขอลม
และให้ลมเป็นตัวไล่น้ําให้หมดไปจากผืนนา เมื่อน้ําแห้งแล้วจะทําให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างสะดวก
2. เดือนยี่ หรือเดือนสอง เป็นฤดูแห่งการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาจึงต้องมีพิธีทําขวัญลานนวดข้าวและยุ้งฉาง ด้วยการ
นิมนต์พระมาสวด และฉันอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาในการนวดข้าว และเก็บข้าวเข้าฉาง
3. เดือนสาม หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวนามีข้าวใหม่หวานหอมไว้ทั้งหุงกิน และทําขนมข้าวจี่ ข้าวหลาม ในเดือนแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของธัญญาหารนี้ ชาวนาจะทําพิธีส่งพระแม่โพสพด้วยการเผาตอข้าวในนา ส่งผลให้เป็นตอข้าวที่ถูก
เผากลายเป็นปุ๋ยสําหรับการปลูกข้าวในปีต่อไป
4. เดือนสี่ เป็นเดือนที่ชาวนามีข้าวเต็มยุ้งฉาง และว่างเว้นจากการทํานา จึงมีเวลาว่างสําหรับทําบุญพิธีตรุษ เลี้ยงผีต่างๆ
ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าสิ้นปีตามคติความเชื่อจากลัทธิพราหมณ์ด้วย
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5. เดือนห้า ช่วงขึ้นปีใหม่ไทย มีประเพณีสงกรานต์ที่เกิดขึ้นตามความเชื่ออิทธิพลจากลัทธิพราหมณ์ เป็นช่วงอากาศร้อน
แห้งแล้ง ชาวนายังคงว่างจากการทํานา จึงมีพิธีกรรมการเลี้ยงผีต่างๆ ทําความสะอาดบ้านเรือน สรงน้ําพระ รดน้ํา
ผู้ใหญ่ และมีการละเล่นต่างๆ เป็นความบันเทิงให้แก่สมาชิกในสังคม
6. เดือนหก เริ่มต้นฤดูฝน กบออกจากจําศีลส่งเสียงร้อง อันเป็นสัญลักษณ์บอกถึงฤดูฝน มีพิธีไถนาแรก พิธีบุญบั้งไฟ
7. เดือนเจ็ด เมื่อฤดูเริ่มต้นทํานาเวียนกลับมาอีกครั้ง ชาวนาเริ่มไถนา จึงไม่มีเวลาว่างสําหรับการทําพิธีกรรมใหญ่ มีเพียง
การทําบุญถวายสลากภัตและเลี้ยงผี สําหรับภาคอีสานในเดือนนี้จะทําบุญซําฮะ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2536) ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนการทํานาเหมือนการทําพิธีแรกนาขวัญ
8. เดือนแปด ฝนตกชุก เริ่มเข้าสู่ประเพณีเข้าพรรษาที่เป็นฤดูแห่งการบวช มีกิจกรรมและพิธีกรรมการแห่เทียนพรรษา ทํา
ขวัญนาค เชิญขวัญ เบิกบายศรี เวียนเทียน และพิธีบวช
9. เดือนเก้า เป็นช่วงเวลาที่ข้าวกําลังเจริญเติบโตงอกงาม ต้นข้าวต้องการน้ํามากจากน้ําฝนธรรมชาติเพื่อความอุดม
สมบูรณ์ของข้าว ดังนั้น ชาวนาจึงมีพิธีกรรมการขอฝน แห่นางแมว ปั้นเมฆให้ฝนตก
10. เดือนสิบ เมื่อข้าวตั้งท้อง จะทําพิธีรับขวัญข้าวตั้งรวง หรือข้าวตั้งท้อง เพื่อให้ข้าวสมบูรณ์ตลอดช่วงการเจริญเติบโต
โดยไม่ถูกทําลายจากนก หนู และแมลงต่างๆ ด้วยการจัดพิธีสารท กวนกระยาสารท และประเพณีข้าวเปรต ชิงเปรต
เพื่อเลี้ยงผีบรรพบุรุษ
11. เดือนสิบเอ็ด เป็นฤดูน้ํามากนองเต็มนาจากฝนในฤดูฝน หากน้ําไม่ลดจะทําให้ข้าวเสียหาย ดังนั้น จึงเกิดพิธีแข่งเรือขึ้น
ด้วยจุดประสงค์เพื่อไล่น้ําให้ออกจากนาอย่างรวดเร็ว
12. เดือนสิบสอง เทศกาลลอยกระทงเพื่อขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา พระแม่ธรณี ที่อํานวยให้การทํานาได้ผลดี
ในประเพณีลอยกระทงนี้มีกิจกรรมและพิธีกรรมการลอยโคมพร้อมเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดง
ความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี (ชลูด นิ่มเสมอ, 2550)
ผลจากการศึกษาค้นคว้านี้ได้ถูกถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นด้วย
ผลการสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย”
จากการวิจารณ์และประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่เป็นศิลปินแห่งชาติจํานวน 5 ท่าน คือ 1) ศิลปินแห่งชาติ
ดร. กมล ทัศนาญชลี 2) ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน 3) ศิลปินแห่งชาติ ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 4)
ศิลปินแห่งชาติ ธงชัย รักประทุม 5) ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ได้ผลมีใจความว่า มีแนวคิดในการสร้างเนื้อหา
ของผลงานที่ชัดเจนดีแล้ว รูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้แสดงพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน สามารถหาความต่อเนื่องของรูปทรงมา
เพิ่มเติมได้และจะทําให้เกิดองค์ประกอบขึ้นใหม่ มีการใช้องค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์ดี ทั้งในด้านการสร้างรูปทรงเดี่ยว
และรูปทรงกลุ่ม โดยภาพรวมแล้วมีทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์ที่ดีมาก อันทําให้เกิดสุนทรียภาพที่ดีมากตามมา อย่างไรก็ตาม
เห็นว่าแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมดีแล้วนั้น ควรจะพัฒนาและสร้างสรรค์งานต่อไปได้อีก เมื่อได้รับการ
ประเมินผลแล้วจึงได้สร้างผลงานขยายจากแบบจําลอง
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ภาพ 20-22 การตรวจประเมินผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
ได้ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์สามมิติที่สมบูรณ์สามารถมองเห็นได้รอบด้านจํานวน 3 ผลงาน และงานศิลปะจัด
วางเชิงความคิดจํานวน 1 ผลงาน ดังนี้
1. Rice Rich and Ritual #2 ขนาด 25.4 x 52.07 x 80.01 เซนติเมตร (10 x 20 1/2 x 31 1/2 นิ้ว) เทคนิคไฟ
เบอร์กลาสเรซิ่น ทําสีทอง
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ภาพ 23 ผลงาน Rice Rich and Ritual# 2
2. Rice Rich and Ritual #3 ขนาด 43.18 x 60.96 x 63.5 เซนติเมตร (17 x 24 x 25 นิ้ว) เทคนิคไฟเบอร์กลาส
เรซิ่น ทําสีทอง
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ภาพ 24 ผลงาน Rice Rich and Ritual# 3
3. Rice Rich and Ritual #4ขนาด 40.64 x 77.47 x 67.31 เซนติเมตร (16 x 30 1/2 x 26 1/2 นิ้ว) เทคนิคไฟ
เบอร์กลาสเรซิ่น ทําสีทอง

ภาพ 25 Rice Rich and Ritual# 4
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4. Rice Rich and Ritual #5 ขนาด 300 x 300 เซนติเมตร (118.11 x 118.11 นิ้ว) และ 150 x 150 เซนติเมตร
(59 x 59 นิ้ว) เทคนิคดินเผา สี ข้าวเปลือก และไม้ไผ่

ภาพ 26 ส่วนของผลงาน Rice Rich and Ritual# 5

ภาพ 27 Rice Rich and Ritual# 5
ลักษณะของผลงานเป็นการแสดงออกและอธิบายถึงเนื้อหา (Content) ของผลงาน โดยงานประติมากรรมสามมิตินั้น
ถูกสร้างรูปทรงในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semiabstract) เป็นสัญลักษณ์ของเมล็ดข้าวซึ่งคลี่คลายตัดทอนมาจากรูปลักษณ์ของ
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เมล็ดข้าวตามธรรมชาติ จํานวน 4 เมล็ดในหนึ่งผลงานประติมากรรมลอยตัว และเมล็ดข้าวดินเผากับข้าวเปลือก ในงานศิลปะจัด
วางเชิงความคิด นํามาจัดวางเข้าด้วยกันโดยยึดหลักความงามขององค์ประกอบทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ ให้เกิดรูปทรงใหม่ที่มี
ลักษณะเป็นรูปทรงกลุ่ม ด้วยการใช้เส้น (Line) น้ําหนัก (Tone) พื้นที่ว่าง (Space) สี (Colour) และพื้นผิวประติมากรรม
(Texture) ที่มีความประสานกลมกลืนกันของรูปทรง และมีลักษณะของประติมากรรมแบบร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรม
และประเพณีไทย สอดคล้องกับเนื้อหาและแนวคิดของผู้วิจัยที่ต้องการแสดงออกและสื่อสารไปสู่ผู้ชมได้อย่างเป็นสากล
โครงสร้างของรูปทรง
ลักษณะโครงสร้างของรูปทรงผลงานประติมากรรมลอยตัวทั้งหมดเป็นแบบรูปทรงที่เป็นมวล (Solid Form) เส้น
โครงสร้างของรูปทรงย่อย คือ เมล็ดแต่ละเมล็ดนั้นมีทั้งเส้นโครงสร้างในแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกถึงความมั่งคง และแนวเฉียงที่สร้าง
ความสมดุล และแสดงความเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นในผลงาน เส้นโครงสร้างรวมมีลักษณะโค้ง (Curve) และเว้า (Dent) จากเส้น
รอบนอกของรูปทรงรวม (Outline) การสัมผัสกันของรูปทรงสัญลักษณ์เมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดมีความต่อเนื่องกัน ทําให้เกิดที่ว่าง
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน โดยปริมาตรของพื้นที่ว่างที่น้อยกว่าปริมาตรของรูปทรงผลงานนี้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความโดดเด่นแก่
ตัวผลงานยิ่งขึ้น องค์ประกอบทางทัศนธาตุที่เป็นโครงสร้างของรูปทรงมีการประสานกันของเส้น รูปทรง จังหวะ และดุลยภาพ
อย่างเป็นเอกภาพ โดยลักษณะโครงสร้างรวมมีทั้งมีดุลยภาพแบบสมมาตร (Formal Balance) ในผลงาน Rice Rich and
Ritual #2 ที่เกิดจากการสัมผัสกันทางซ้ายและขวาของรูปทรงแนวเฉียงอย่างต่อเนื่องกันไปจากด้านล่างสู่ด้านบน และ Rice
Rich and Ritual#4 ที่เกิดขึ้นจากเมล็ดด้านซ้ายสุดและขวาสุดที่มีส่วนของเมล็ดสัมผัสกับพื้นระนาบ และสองเมล็ดตรงกลางที่
ขนาดต่างกับสองเมล็ดทางด้านซ้ายและขวาสุด อยู่ในตําแหน่งที่ลอยสูงขึ้นจากพื้นระนาบ ในแนวเฉียง แต่สามารถทรงตัวลอยอยู่
เหนือพื้นระนาบด้วยการยึดติดกับเมล็ดทางด้านซ้ายและขวา นอกจากนี้เส้นโครงสร้างย่อยของทั้ง 4 เมล็ดที่เป็นเส้นเฉียงนั้น มี
ทิศทางที่ไปทางซ้ายและขวาในเมล็ดนอกสุดท้ายด้านซ้าย และขวา และทิศทางเฉียงในแนวหน้า และหลังในเมล็ดที่อยู่ตรงกลาง
ทําให้เส้นโครงสร้างองค์ประกอบที่เกิดจากเส้นแกนย่อยเฉียงพุ่งขึ้นสู่ด้านบนกระจายออกไปในทิศทางทั้งซ้าย-ขวา และหน้า-หลัง
เกิดความมั่นคงอย่างสมดุล และดุลยภาพแบบไม่สมมาตร (Informal Balance) ของผลงาน Rice Rich and Ritual #3 นี้
เกิดขึ้นจากเมล็ดด้านซ้ายสุดที่มีขนาดเล็กถึงแม้นจะแนบติดกับเมล็ดทางด้านขวา แต่ตัวเมล็ดมีโครงสร้างแนวตั้งผิดจากเมล็ดอื่นที่
มีเส้นโครงสร้างในแนวเฉียง และยังทรงตัวลอยอยู่เหนือพื้นระนาบด้วยการยึดติดกับเมล็ดทางด้านซ้ายเท่านั้น แต่เมื่อประกอบ
เส้นโครงสร้างย่อยแนวเฉียงของรูปทรงย่อยสัญลักษณ์เมล็ดส่วนมากของผลงานแล้ว จึงทําให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวช้าๆ อย่าง
ผ่อนคลาย และต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับงานศิลปะจัดวางเชิงความคิดที่ใช้รูปทรงของเมล็ดข้าวสัญลักษณ์ขนาดเล็กกดพิมพ์และ
เผาเป็นดินเผาทําสีบางส่วน กับเมล็ดข้าวเปลือกมาจัดวางบนพื้นระนาบในรูปของวงเวียนก้นหอยที่มีแขนสี่แขนออกจากจุด
ศูนย์กลาง โดยสร้างเส้นโครงสร้างรวมของวงเวียนก้นหอยและแขนด้านในคมชัด แต่บางเบาในส่วนเส้นด้านนอกของแขนวงเวียน
และเส้นโครงสร้างของกองข้าวเปลือกที่เป็นกองสูงขึ้นด้านบนอย่างสมดุลทั้งซ้าย-ขวา และบน-ล่าง ลักษณะโครงสร้างรวมในแต่
ละผลงานให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ไม่บีบคั้น แต่มั่นคงและต่อเนื่องกันตามลักษณะวิถีการดํารงชีพของชาวไทยบน
ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทยให้เกิดขึ้นในงานตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อสาร
ผลประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศต่อผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืน
ดินไทย”
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมจํานวน 100 คน ที่มีต่อผลงานซึ่งได้ถูกนําไปจัดแสดงที่หอศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลที่ได้รับด้วยการใช้สถิติหาค่าความถี่ร้อยละ (Frequent and percentage) กับข้อมูลทั่วไปของผู้ชม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กับกลุ่มผู้ชมต่างอายุ และระดับการศึกษา และการหาค่ากรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระ
แก่กัน (t-test independent samples) กับผู้ชมต่างเพศ ปรากฏผลการประเมินดังนี้
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ลําดับ
1

รายละเอียด
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

2

อายุ

ต่ํากว่า 25 ปี
26-55 ปี
56 ขึ้นไป
รวม

3

การศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีและโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

4

อาชีพ

5

ที่อยู่

นักเรียน นักศึกษา
ครู อาจารย์ และนักวิชาการด้านศิลปะ
นักจัดการศิลปะวัฒนธรรม
นักวิจารณ์ศิลปะ
ศิลปินอิสระ
นักธุรกิจศิลปะ
อื่น ๆ
รวม
ในพื้นที่ใกล้สถานที่จัดแสดง
นอกพื้นที่สถานที่จัดแสดง
รวม

จํานวน (คน)
44
56
100
24
62
14
100
20
72
8
100
46
14
0
0
1
0
39
100
81
19
100

ร้อยละ
44
56
100
24
62
14
100
20
72
8
100
46
14
0
0
1
0
39
100
81
19
100

จากตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบจํานวน 100 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 56 และ 44 ตามลําดับ โดยผู้ชมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 62 มีความรู้ในระดับระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทเป็นส่วนมากที่จํานวนร้อยละ 72 และผู้ชมส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46 โดยผู้เข้าชมส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้สถานที่จัดแสดง แต่ไม่มีผู้ประกอบอาชีพ นักจัดการศิลปะ นักวิจารณ์ศิลปะ และนักธุรกิจศิลปะ เข้า
ชมผลงานนิทรรศการ
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ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของผู้ชมด้านการรับรู้เมื่อแรกเห็นผลงาน และการรับรู้เมื่อ
พิจารณารูปทรงของผลงานตามแนวคิดสร้างสรรค์
รายละเอียด
การรั บ รู้ เ มื่ อ แรกเห็ น 1. รูปทรงที่เป็นรูปธรรม
ผลงาน
2. รูปทรงเรขาคณิต
3. รูปทรงทึบตันโค้งมน
4. ไม่เข้าใจผลงาน
5. เห็นเป็นรูปทรงอื่น
รวม
การรั บ รู้ เ มื่ อ พิ จ ารณา 1. เข้ า ใจในเนื้ อ หาและแนวคิ ด ที่ ผู้
รูปทรงของผลงานตาม สร้างสรรค์ต้องการสื่อสาร
แนวคิดสร้างสรรค์
2. เห็นความสําคัญของข้าวมากขึ้น
3. รักและภาคภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโต
บนผืนดินไทย
4. รั บ รู้ แ ละตระหนั ก ในความอุ ด ม
สมบูรณ์ของผืนดินไทย
5. เห็นเป็นรูปทรงอื่น
6. อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
16
21
30
21
12
100
38

ร้อยละ
16
21
30
21
12
100
38

10
15

10
15

31

31

6
0
100

6
0
100

จากตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของผู้ชมด้านการรับรู้เมื่อแรกเห็นผลงาน พบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ร้อยละ 30 รับรู้ว่ารูปทรง
ที่เห็นเป็นรูปทรงทึบตันโค้งมน ส่วนที่เห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิต และไม่เข้าใจผลงาน เป็นจํานวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 21 เห็นเป็น
รูปทรงที่เป็นรูปธรรมคิดเป็นร้อยละ 16 และเห็นเป็นรูปทรงอื่นร้อยละ 12 และความคิดเห็นของผู้ชมด้านการรับรู้ เมื่อพิจารณา
รูปทรงของผลงานตามแนวคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ร้อยละ 38 มีความเข้าใจในเนื้อหาและแนวคิดที่ผู้สร้างสรรค์
ต้องการสื่อสาร เกิดการรับรู้และตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินไทยจํานวนร้อยละ 31 เกิดความรักและภาคภูมิใจที่ได้
เกิดและเติบโตบนผืนดินไทยร้อยละ 15 เห็นความสําคัญของข้าวมากขึ้นร้อยละ 10 และเห็นเป็นรูปทรงอื่นๆ จํานวนร้อยละ 6
เช่น เห็นเป็นการประกอบกันของเมล็ดข้าวขึ้นเป็นรูปทรงตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการสื่อสารถึงความสัมพันธ์กัน
ของฤดูกาล ผลผลิต ประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิต และสัญลักษณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นความงาม
อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างจํานวน 100 คน ที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านเพศ อายุ และการศึกษา มีการรับรู้และความพึงพอใจต่อผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดิน
ไทย” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คือ สามารถเข้าใจในแนวคิดของการสร้างสรรค์ที่มีความชัดเจน ด้วยการสื่อสารผ่านลักษณะ
รูปทรงของตัวผลงานประติมากรรมและงานศิลปะจัดวางได้เป็นอย่างดี และมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งในด้านทักษะฝีมือในการ
สร้างสรรค์ความงามอย่างมีสุนทรียภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตน และการนําเสนอในรูปของการจัดแสดงผลงาน ทั้งนี้ สามารถสรุป
ในรายละเอียดได้ดังนี้
1. การรับรู้ที่มีต่อผลงานของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจต่อผลงานของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันใน 6 เรื่องดังต่อไปนี้
2.1 ทักษะในการหล่อ การเลือกใช้วัสดุ ขัดแต่งผิว และทําสี
2.2 การใช้องค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์ในความเหมาะสมของขนาด สัดส่วน และการสร้างพื้นที่ว่างใน
งาน
2.3 สุนทรียภาพในการสร้างความลงตัวขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ Beauty Composition
2.4 สุนทรียภาพในผลงานที่เกิดจากความสวยงามของรูปทรง
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2.5 สุนทรียภาพในผลงานที่เกิดจากดุลยภาพของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิด และเนื้อหาของผลงาน
2.6 การนําเสนอด้วยการจัดแสดงผลงานในพื้นที่จัดแสดงและตําแหน่งในการจัดวางที่ความเหมาะสม
3. การรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมอายุ 56 ปีขึ้นไป แตกต่างกับกลุ่มผู้ชมที่อายุต่ํากว่า 56 ปี ในการรับรู้ด้าน
แนวคิ ด กั บ การสร้ า งสรรค์ รู ป ทรงเรื่ อ งการดั ด แปลงตั ด ทอนรู ป ทรงจากธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ความพึ ง พอใจด้ า น
องค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์ เรื่องความเหมาะสมของขนาด สัดส่วน และการสร้างพื้นที่ว่างในงาน ด้านสุนทรียภาพ เรื่อง
ความลงตัวขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์ Beauty Composition และเรื่องดุลยภาพของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิดและ
เนื้อหาของผลงาน
4. การรับรู้และความพึงพอใจต่อผลงานสร้างสรรค์ของผู้ชมที่การศึกษาต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทยที่พบเห็นทั่วไปในการดําเนินชีวิตของชาวไทยที่อยู่
อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านทางกิจกรรมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทํานาปลูกข้าว และวิถีการดํารงชีพที่มองเห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม พบว่านอกจากเกิดเป็นผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพแล้ว ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามมายัง
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น โดยผลผลิตทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในรูปของประเพณีและพิธีกรรมนั้น ถูกเรียก
ขานว่าเป็นวัฒนธรรมข้าว ที่นอกจากเป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องให้เกิดสิ่งที่ผู้ประกอบพิธีกรรมร้องขอ เช่น พิธีกรรมขอฝน
แห่นางแมวแล้ว ยังปรากฏพิธีกรรมที่แสดงการขอโทษเมื่อเกิดการพลั้งพลาดทําผิดไป เช่น ประเพณีลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่
คงคา และพิธีกรรมที่แสดงความขอบคุณอย่างพิธีกรรมการลอยโคมพร้อมเครื่องบูชา เพื่อสักการะแสดงความขอบคุณต่อพระแม่
คงคา พระแม่ธรณี ที่ให้น้ําและดินอันอุดมสมบูรณ์ อันแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องของเนื้อหาและการสร้างสรรค์รูปทรงของผลงาน จึงได้รวบรวมข้อมูลในการสร้างรูปทรง (Form) เพื่อใช้สร้างรูปทรงให้
สอดคล้องอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแนวคิด (Concept) หรือเนื้อหา (Content) ของงานประติมากรรม ดังปรากฏใน
ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ของศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่มีเนื้อหาหรือแนวคิดของการสร้างสรรค์ซึ่งแฝงไปด้วย
ปรัชญาพุทธ และการสร้างสรรค์รูปทรงด้วยเส้นรอบนอกที่มีความลื่นไหลอย่างเป็นอิสระผ่อนคลาย และสงบนิ่ง (ลูกปลิว จันทร์
พุดซา, 2551) สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างรูปทรงและแนวคิดได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนเกิดเป็นผลงานประติมากรรม
สร้างสรรค์ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับการเลือกใช้รูปทรงของเมล็ดข้าวเป็นตัวแทนในการสื่อ
ความหมายตามแนวคิดในการสร้างสรรค์เรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่สําคัญของชาว
ไทยมาอย่างช้านาน และการเพาะปลูกข้าวยังเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยด้วย ดังปรากฏคํากล่าวในศิลา
จารึกพ่อขุนรามคําแหง หลักที่ 1 การเลือกใช้รูปทรงที่คลี่คลายมาจากธรรมชาติ คือ เมล็ดข้าว ด้วยการตัดทอด และเพิ่มเหลี่ยม
สันลงบนรูปทรงนั้น ผู้วิจัยได้ยึดหลักพื้นฐานทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Elements) ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้เส้น
ต่างๆ เพื่อสร้างรูปทรง โครงสร้างของตัวงาน การใช้พื้นที่ว่างสามมิติ การใช้สี แสง และเงา อันนับเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเช่นที่ สุกรี เกสรเกศรา ได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม “จินตนาการจาก
รูปทรงธรรมชาติ” เมื่อปีพ.ศ. 2544 (สุกรี เกษรเกศรา, 2544) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้น
ของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมได้ทันที ในขบวนการสร้างงานประติมากรรมนั้น หลังจากได้ประมวลแนวคิด สร้างเนื้อหา
และรูปทรงแล้ว จึงเริ่มต้นสร้าง แบบร่าง (Sketch) ปั้นแบบจําลองความคิดขนาดเล็กด้วยดินน้ํามัน เพื่อรับการตรวจประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ก่อนเลือกไปพัฒนาและขยายแบบตามขนาดที่ต้องการ ด้วยการปั้นต้นแบบขยายด้วยดินเหนียวบน
โครงแกนเหล็ก ถอดพิมพ์ด้วยพิมพ์ทุบปูนปลาสเตอร์ หล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเรซิ่น ขัดแต่ง และทําสี จนได้งานที่สําเร็จออกมา
เพื่อเข้าสู่กระบวนการนําเสนอ ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รับการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมที่เป็น
ประชาชนทั่วไปด้วยการตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
ผลงานประติ ม ากรรมสร้ า งสรรค์ ทั้ ง 4 ผลงาน เกิ ด ขึ้ น จากการพิ จ ารณาประมวลความคิ ด จากการศึ ก ษางาน
ประติมากรรมสร้างสรรค์ของทั้งศิลปินไทยและต่างชาติ โดยผลงานประติมากรรมลอยตัว 3 ผลงาน คือ Rice Rich and Ritual
#2 3 และ 4 นั้น เป็นการเลือกใช้รูปทรงที่เรียบง่ายและมีอยู่แล้วแทนการสร้างรูปทรงขึ้นใหม่ เช่นเดียวกับที่ ศาสตรเมธีนนทิ
วรรธน์ จันทนะผะลิน ได้สร้างรูปทรงในงานประติมากรรมของตนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปสู่ผู้ชม ด้วยการสร้างความ
ประสานกลมกลืนระหว่างเส้นรอบนอกและปริมาตรซึ่งมีความกลมกลึง ตามกรรมวิธีตัดทอน ลดรูป และลดรายละเอียดของ
รูปทรงสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้คลี่คลายไปสู่รูปทรงโค้งมน กลมกลึงเป็นสากล และมีการสร้างพื้นผิวด้วยการขัดเรียบ จน
ดูเกลี้ยงตึง เพื่อสร้างความรู้สึกอวบอิ่ม เบ่งบาน เต็มสมบูรณ์อย่างที่สุดตามธรรมชาติ ส่วนผลงาน Rice Rich and Ritual #5 ซึ่ง
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เป็นงานศิลปะจัดวางเชิงความคิดนั้น ได้ใช้ชิ้นงานประติมากรรมสัญลักษณ์เมล็ดข้าวดินเผาขนาดเล็ก จัดวางรวมกับข้าวเปลือก
และไม้ไผ่สาน โดยชิ้นงานประติมากรรมสัญลักษณ์เมล็ดข้าวดินเผาขนาดเล็กนี้ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามกระบวนการอันประณีต
ด้วยการเลือกใช้ดินเหนียวท้องนาผสมทรายและผงธูปบูชาจากวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อให้ได้ความหมายของทั้งตัวชิ้นงาน และกระบวนการสร้างงานตามแบบประเพณีนิยมของชาวไทยในการสร้างพระ
พิมพ์ดินเผา อันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางภายในประเทศ เช่นเดียวกับที่ศิลปินไอ เวย เวย ได้เลือกใช้สื่อที่เป็นเครื่องเคลือบดิน
เผาไฟสูง (Porcelain) รูปเมล็ดทานตะวัน ที่เป็นงานหัตถกรรมจากฝีมือผู้ผลิตตามแบบประเพณีนิยมให้กับราชสํานักจีนในอดีต
เป็นสื่อในการแสดงออกที่มีความหมายแทนประชาชนชาวจีน ด้วยงานเครื่องเคลือบดินเผาไฟสูงของจีนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง และ
สื่อความหมายอย่างเป็นเอกลักษณ์แทนประเทศและประชาชนชาวจีน แต่ละเมล็ดที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์แสดงถึงคุณค่าใน
ตัววัสดุที่เกิดจากความพยายามในการผลิตแต่ละเมล็ด ความพยายามในการบอกเล่าและเนื้อหาของงานเช่นเดียวกันกับเมล็ดข้าว
ดินเผาในความหมายของรูปทรง วัสดุที่เลือกใช้ และกระบวนการผลิตที่คุ้นเคยในวิถีชีวิตแบบไทย นอกจากความหมายโดย
ส่วนตัวของแต่ละเมล็ดข้าวดินเผาทั้งในเรื่องของรูปทรง และวัสดุที่ใช้เพื่อสื่อความหมายถึงพิธีกรรมแล้ว ในภาพรวมยังสื่อความ
หมายถึงที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย อันเกิดจากตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บนโลกในจักรวาลทางช้างเผือก
เช่นเดียวกันกับภาพรวมงานชุดเมล็ดทานตะวัน ของไอ เวย เวย ที่มีจํานวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านเมล็ดอันเปรียบได้กับประชากร
ในเมืองปักกิ่ง ที่สามารถสื่อความหมายได้ตามที่ศิลปินต้องการแสดงออก
จากการประเมินผล วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานต้นแบบจําลองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ ก่อนการขยายผลงานนั้น นับเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าในการทํางาน เพื่อให้ได้ผลงานประติมากรรมที่สามารถ
สื่อสารแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ไปสู่ผู้ชมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยได้รับการประเมินผลว่า มีแนวคิดในการสร้างสรรค์และ
เนื้อหาที่นําเสนอผ่านผลงานได้อย่างที่ชัดเจน ด้วยการสื่อสารผ่านรูปทรงที่ถูกจัดวางด้วยองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะอย่าง
เหมาะสม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยทักษะฝีมือที่เชี่ยวชาญในการสร้างผลงาน ทําให้เกิดสุนทรีภาพแก่
ผลงานที่เชื่อมโยงกัน ระหว่ า งแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และรูป ทรง และหลัง จากที่ไ ด้นํา เสนอผลงานสร้า งสรรค์ในหอศิล ป์
มหาวิทยาลัยนเรศวรให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชม เพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชมกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100
คน ด้วยการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ชมบางรายไม่สนใจในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากความไม่คุ้นเคย
ต่อการตอบคําถามในรูปแบบสอบถาม ในขณะที่ผู้ชมส่วนใหญ่รู้สึกชื่นชมกับผลงานที่เลือกใช้ข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนคุ้นเคย
เป็นตัวสื่อสารแนวคิด ทําให้ง่ายต่อการเข้าใจ และมีความรู้สึกเข้าถึง ช่วยให้รู้จักผลงานศิลปะมากขึ้นกว่าเดิม และมีความยินดีใน
การร่วมตอบแบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ทําให้ทราบว่าผู้เข้าชมผลงานส่วนมากเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าชมกันเป็นหมู่คณะ เนื่องจากความสะดวกในการ
เดินทาง ส่วนผู้ชมที่ประกอบอาชีพอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะมีในจํานวนมากรองลงไป เช่น ครู อาจารย์ สถาปนิก วิศวกร
และนักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น แต่ไม่พบผู้ประกอบอาชีพนักวิจารณ์ศิลปะ นักธุรกิจศิลปะ และนักจัดการศิลปวัฒนธรรม ใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าชมผลงานนิทรรศการในกลุ่มตัวอย่างผู้ชมครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจเป็นผลเนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้และความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ชมกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันทางด้านเพศ
อายุ และการศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบกลุ่มผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไปที่มีการรับรู้และความพึง
พอใจในบางเรื่อง แตกต่างจากกลุ่มผู้ชมที่อายุต่ํากว่า 56 ปี ทําให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นเพราะประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่า จึงทําให้
มีมุมมองที่หลากหลายและแตกต่างจากกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่า อย่างสอดคล้องตรงกับแนวความคิดของชาญชัย พรรุ่งโรจน์ เรื่อง
ความเข้าใจในงานศิลปะของผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากที่สามารถรับสารที่ผู้สร้างสรรค์สื่อในผลงานได้เข้าใจและลึกซึ้งกว่าผู้มี
ประสบการณ์ในชีวิตน้อย
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผล วิพากษ์ และวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จํานวน 5 ท่าน
ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สามารถพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์บนพื้นวิถีชีวิตของคนไทยในอีกมุมมองหนึ่งได้
2. ผลงานนี้ สามารถจัดวางและขยายขนาดใหญ่ได้ตามองค์ประกอบของ”ข้าว” เพื่อ เป็นงานศิลปะร่วมสมัยแห่งยุค
ปัจจุบัน โดยสามารถติดตั้งผลงานขยายขนาดใหญ่ในบรรยากาศของทุ่งนากว้าง หรือ ในอาคารชุมชนในเมืองที่จะสะท้อนให้เห็น
ความสําคัญของชีวิตประจําวันของคนไทย
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3. รูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้สามารถหาความต่อเนื่องของรูปทรงมาเพิ่มเติมได้ เช่น ต้นข้าว รวงข้าว หรือพัฒนาการ
ของการเจริญเติบโต โดยรูปทรงที่เพิ่มเติมนี้จะทําให้เกิดองค์ประกอบใหม่ขึ้น
4. ให้ใช้ความคิดและกลวิธีจัดการกับการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ในผลงาน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
5. นําทักษะของประสบการณ์ชีวิตของตนเองประสานสัมพันธ์กับวิถีชีวิตประชาชน เกษตรกร หรือชาวนามาใช้ให้
มากขึ้น
6. เปลี่ยนแปลงวัสดุการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
7. นําแนวคิดเรื่อง “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย” ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ หลายเรื่องราวในประเทศไทย อาทิ
พืช บุคคล ชีวิต และ ฯลฯ ไปพิจารณาหาเรื่องราวที่สนใจ อันจะทําให้การสร้างสรรค์รูปทรงปรับเปลี่ยนไปตามช่วงของเรื่องที่
กําหนด และมีผลต่อกระบวน วิธีการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับทักษะ และสุนทรีภาพที่จะเกิดขึ้นในผลงาน
8. ควรสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
9. ตั้งปณิธานในการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างแน่วแน่
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บทคัดย่อ
การสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ง านประติ ม ากรรมจากกากถั่ ว เหลื อ งเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณสมบัติกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม 2) เพื่อ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํากากถั่วเหลืองมาผสมกับตัวประสาน เช่น กาว เรซิ่น โคบอล ตัวทําให้แข็ง แป้งข้าวเจ้า เพื่อขึ้นรูปเป็นงาน
ประติมากรรม ประเภทงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการนําเอากากถั่วเหลืองมาเป็นวัสดุในการทํา
ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่องานประติมากรรมทีทําจากกากถั่วเหลือง ด้านวัสดุ ด้านการ
ออกแบบและด้านประโยชน์ใช้สอย ผลการวิจัยพบว่า กากถั่วเหลืองเมื่อนําไปตากแดดให้แห้ง แล้วนําไปปั่นในเครื่องปั่นจะมี
ลักษณะเป็นเม็ดสีเหลือง หรือสีน้ําตาลอ่อน และสามารถนําไปทํางานประติมากรรม งานปั้นรูปลอยตัว งานหล่อพระ และงานพิมพ์
กดรูปดอกไม้ การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุ วัสดุ
มีความแปลกใหม่ยังไม่มีใครนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ด้านการออกแบบ ภาพรวมมีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้พบเห็น อยู่ในระดับมาก และพื้นผิวสีของวัสดุมีความสวยงามเฉพาะตัว ด้านประโยชน์ใช้สอย สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึก
ได้ อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : การสร้างสรรค์งานประติมากรรม กากถั่วเหลือง การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้ง

ABSTRACT
In this research the creative sculpture product from Soy bean dregs for add value to agricultural
discarded Material. were developed. Its purposes were determine. 1) to study the properties of soy bean
dregs as a sculptural material, 2) to design and create sculptural products from soy bean dregs ,and 3) to
assess consumer’ satisfaction towards sculptural product created from soy bean dregs. The research
methodology comprised three steps. Step 1 was a study of how to mix soy bean dregs with binding agents
such as glue, resin, cobalt, hardener and white rice flour in order to mold, cast and compress sculptural
works. Step 2 was a study on how to use soy bean dregs ass sculptural to material. Step 3 was assessment of
consumer’s satisfaction towards sculptural work created from soy bean dregs on the aspects of material,
design and usability. The research findings revealed that, Soy beans when applied to the sun dries then put
them in a blender. They are light brown granules. And can be led to : job creation, floating sculpture
shaped,Buddha casting and flower printing press. overall, to study the satisfaction towards sculptural work
creation from soy bean dregs was at a high level. The aspect of material in terms of uniqueness and not
having been used as sculptural material before was at a high level Moreover, consumers had never thought
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they could make any product out of it. The aspect of design in terms of beauty and attractiveness was also at
a high level and its texture color was uniquely beautiful. The aspect of usability as being souvenirs was at a
high level as well because of having sizes and shapes suitable for giving away as gifts on the occasions of new
house celebration, wedding, and New Year’s festival, for examples.
Keywords : The creative sculpture Soy Bean Dregs Add value to discarded material.

บทนํา
ถั่วเหลือง เป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในพืชตระกูลถั่ว (อภิพรรณ พุกภักดี. 2557) และอยู่ในกลุ่มพืชน้ํามัน ประเทศไทยปลูกกัน
มากที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ประโยชน์ของถั่วเหลือง นําไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อสกัดเป็นน้ํามันถั่วเหลือง นํามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย เช่น เต้าหู้ ซอสถั่วเหลือง ซีอิ้ว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ โปรตีนถั่วเหลืองที่เหลือจากการสกัดทําเป็นน้ํามัน
สามารถนํามาใช้ทําเป็นปุ๋ยหรือใช้ทําเป็นอาหารสัตว์ได้
ในชีวิตประจําวัน จะเห็นได้ว่าในตอนเช้าและตอนกลางคืน จะมีผู้คนมาซื้อน้ําเต้าหู้กับปาท่องโก๋กินกันเป็นประจํา โดย
แม่ค้าจะนํามาขายที่ตลาดสด ในชุมชน และตลาดกลางคืน ในการทําน้ําเต้าหู้ ผลิตจากการนําถั่วเหลืองมาแช่ บด และต้มกับน้ํา
แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นน้ํามาปรุงรสหวานเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีกากถั่วเหลืองเหลือจากการกรองเป็นจํานวนมาก เมื่อนําไปทิ้ง ก็
จะเกิดกลิ่นเหม็น ทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
ผู้วิจัยเห็นว่ากากถั่วเหลือง จากแม่ค้าที่ขายน้ําเต้าหู้ เหลือทิ้งอยู่เป็นจํานวนมาก และยังไม่มีใครคิดเอาไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่น จึงคิดจะนํากากถั่วเหลืองไปใช้ประโยชน์ในด้านงานประติมากรรม โดยใช้วิธีการผลิตอย่างง่าย ไม่สลับซับซ้อน ซึ่ง
ชาวบ้านและผู้สนใจสามารถผลิตได้ ซึ่งจะได้กระบวนการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็น
การใช้วัสดุเหลือทิ้งอย่างคุ้มค่า สามารถนําไปประยุกต์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนมีงานทําในระยะต่อไป ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กระบวนเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร (กากถั่วเหลือง) และแนวทางการประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ ทําประติมากรรม สําหรับ
ผู้สนใจ ชุมชน และนักศึกษา
2. สูตรการผสมกากถั่วเหลืองกับวัสดุประสานที่อาจใช้กับงานหัตถกรรมและประติมากรรมได้อย่างเหมาะสม
3. วิธีทําผลิตภัณฑ์ประเภทงานประติมากรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งอาจต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อนําไปสร้างงาน
สร้างอาชีพกับชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้
4. องค์ความรู้การสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้ความพึงพอใจผู้บริโภค
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

การทดลองที่2

การทดลองที่1

การทดลองที่3

วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุทางการทดลอง

Design 1

Design 2

Design 3

Final Design

การออกแบบ

การออกแบบ2

การออกแบบ3

การออกแบบขั้นสุดท้าย

ศึกษาความพึงพอใจ
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2.ขอบเขตเนื้อหา ด้านผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง ด้านวัสดุ ด้านการออกแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย
3.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
ตัวแปรต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง

นิยามศัพท์เฉพาะ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การริเริ่มความคิดแปลกใหม่ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์
งานประติมากรรม หมายถึง งานปั้นรูปลอยตัว งานหล่อพระ และงานพิมพ์กดรูปดอกไม้
กากถั่วเหลือง หมายถึง การนําถั่วเหลืองที่แช่น้ําแล้วมาคั้นจนเป็นน้ําเต้าหู้เพื่อนําไปต้มขาย ก็จะมีกากถั่วเหลืองเหลืองทิ้ง
เราสามารถเอากากที่เหลือไปตากแดด แล้วนําไปใส่ในเครื่องปั้น จะได้กากถั่วเหลืองที่ป่นละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน
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การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หมายถึง การนําเอากากถั่วเหลืองที่เหลือทิ้งที่เราไม่ต้องซื้อหามาผสมกับ
ตัวประสานเพื่อทําให้เกิดผลิตภัณฑ์งานประติมากรรม และสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้วิจัยจําแนกเครื่องมือในการวิจัยได้ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ถ่ายรูป สมุดบันทึกข้อความ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยผู้วิจัยจัดทําขึ้นนั้น โดยเมื่อร่างแบบสอบถามเสร็จ
แล้วทําการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (Index Item of Conguent : IOC) เพื่อพิจารณาร่าง
แบบสอบถามวัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือไม่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
2.1 อาจารย์ ร พี พั ฒ น์ มั่ น พรม อาจารย์ ป ระจํ า สาขาวิ ช าการออกแบบ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เชี่ยวชาญทางด้านงานปั้น)
2.2 อาจารย์ จิ ร ทั ศ น์ ดาวสมบู ร ณ์ อาจารย์ ป ระจํ า สาขาการออกแบบ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เชี่ยวชาญทางด้านงานหล่อเรซิ่น)
2.3 คุณนิพนธ์ เริ่มพงษ์ ประกอบอาชีพหล่อพระ ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก (เชี่ยวชาญ
ทางด้านงานหล่อพระด้วยเรซิ่น)
2.4 อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เซรามิก งานปั้น งานประดิษฐ์ และงานพิมพ์กด)
2.5 คุ ณ วั ฒ นโชติ ตุ ง คะเตชะ ประธานกรรมการบริ ษั ท ควอเตท กราฟิ ก จํ า กั ด จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
(เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์)
3.
เครื่องมือในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยการสอบถามความต้องการของผู้ที่สนใจในการทําผลิตภัณ ฑ์งาน
ประติมากรรมด้านงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่องานประติมากรรมกากถั่วเหลือง โดยการใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผู้บริโภคที่มีต่องาน
ประติมากรรมที่ทําจากกากถั่วเหลืองในด้านวัสดุ ด้านรูปแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร โดยมีการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา นิตยสาร อินเทอร์เน็ต โดยแยกออกเป็น ข้อมูลต้นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง งาน
ประติมากรรม (งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด) หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจชุมชน และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง จากการสัมภาษณ์ พูดคุย และถ่ายภาพประกอบตามจังหวัดต่าง ๆ ในเมืองไทยที่
ประกอบอาชีพขายน้ําเต้าหู้โดยเน้นกากถั่วเหลืองที่เป็นกากถั่วเหลืองที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง
3. รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามจากการศึกษาดูงานด้านงานประติมากรรม ด้านงานปั้นจากอาจารย์รพีพัฒน์ ดาว
สมบูรณ์ ด้านงานหล่อเรซิ่นพระต่าง ๆ จากคุณนิพนธ์ เริ่มพงษ์ ด้านการทํางานพิมพ์กดจากดินเพื่อเป็นของที่ระลึก จากอาจารย์
ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม และคุณวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีจดบันทึก ถ่ายภาพ
และมีการพูคุยถึงวิธีการผลิตด้านปัญหาที่เกิดจากการทําผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
สวยงาม และนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ด้านงานประติมากรรม เป็นภาพไว้ในเนื้อหาในบทที่ 2
และในภาคผนวกด้วย
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4. รวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตจากแบบสอบถามความต้องการในการทํางานประติมากรรม เช่น งานปั้น (ปั้นรูปนูนต่ํา, ปั้น
รูปนูนสูง, ปั้นรูปลอยตัว) งานหล่อ (หล่อพระ, หล่อรูปทรงธรรมชาติ, หล่อรูปอิสระ) งานพิมพ์กด (พิมพ์กดดอกไม้, พิมพ์กดกราฟิก,
พิมพ์กดลายไทย)
5. รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จากการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (IOC)
6. รวบรวมข้อมูลจากการฝึกปฏิบัติจริงโดยพิจารณาจากผลของความสําเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําและจดบันทึก
และถ่ายภาพขั้นตอนการผลิตไว้
7. รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย(Simple random sampling)
8. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป พร้อมประมวลผลและสรุปข้อมูลทางสถิติ

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด

ผู้ให้ข้อมูล /แหล่องข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย

1. เพื่อหาคุณสมบัติ
โดยทั่วไปกากถั่ว
เหลืองวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรใน
ฐานะวัสดุทาง
ประติมากรรม

- สภาพทั่วไปของร้านขายน้ํา - ผู้ประกอบอาชีพขายน้ําเต้าหู้
เต้าหู้ที่มีอยู่ในประเทศไทย
ในจังหวัดนครสวรรค์
- ลักษณะของกากถั่วเหลืองที่
เกิดจากการคั้นน้ําเต้าหู้

- แบบสอบถาม
- ผู้วิจัย
- กล้องถ่ายภาพ

- สรุปผล

2. เพื่อออกแบบ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลืองให้เป็น
การเพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือทิ้งทาง
การเกษตร

- ประเมินความคุ้มทุนในการ
ผลิต โดยใช้วัสดุเหลือใช้ คือ
กากถั่วเหลือง เพื่อทําเป็น
ผลิตภัณฑ์
- สร้างผลิตภัณฑ์เป็นงาน
ประติมากรรมงานปั้นเป็นรูป
ลอยตัว งานหล่อเป็นพระ
และงานพิมพ์กดเป็นรูป
ดอกไม้

- ผู้เชี่ยวชาญ
1. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
2. นายนิพนธ์ เริ่มพงษ์
3. อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
4. อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเยี่ยม
5. นายวัฒนะโชติ ตุงคะเตชะ

- แบบสอบถาม

- สรุปผล

3. เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการ
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลือง

- ประเมินผลิตภัณฑ์งาน
ประติมากรรม งานปั้น งาน
หล่อ และงานพิมพ์กดด้าน
วัสดุ, ด้านการออกแบบ และ
ด้านประโยชน์ใช้สอย

- กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 100 คน - แบบสอบถาม
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling)
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การ
วิเคราะห์
ข้อมูล

- ค่าเฉลี่ย
- ค่าร้อยละ
- ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- สรุปผล

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
_______________________________________________________________
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
(กากถั่วเหลือง)
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานปั้น (รูปลอยตัว)
ออกแบบและทดลอง
งานประติมากรรม

งานหล่อ (พระ)
งานพิมพ์กด (ดอกไม้)

ผู้เชี่ยวชาญ

สร้างผลิตภัณฑ์
งานปั้น (รูปลอยตัว) งานหล่อ (พระ)
งานพิมพ์กด (ดอกไม้)
ประเมินความพึงพอใจ

เขียนรายงานการวิจัย
ภาพ 2 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
1. วิถีชีวิตของคนไทยชอบกินน้ําเต้าหู้กับปลาท่องโก๋ ตั้งแต่ก่อนเช้าตรู่จะเห็นร้านขายน้ําเต้าหู้มาขายตามหน้าร้านของ
ตนเอง บางคนก็นํามาวางขายในตลาดสด ตามสี่แยก หัวมุมของถนน ตลาดเช้า จากการลงพื้นที่เดินทางไปตามต่างจังหวัดจะเห็น
ร้านขายน้ําเต้าหู้ในทุกจังหวัดที่ผ่านไปเป็นภาพอันชินตาของคนไทย ในเวลายามค่ําคืนก็มีการขายน้ําเต้าหู้เช่นกัน บางคนซื้อไปแช่
ตู้เย็นกินในตอนเช้าก็มี บางคนก็มรี ้านประจําที่จะต้องมาซื้อไปกิน โดยเฉพาะร้านที่มีชื่อเสียง
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ภาพ 3 การรับประทานน้ําเต้าหู้

ภาพ 4 บรรยากาศการขายน้ําเต้าหู้ในยามค่ําคืน
2. เนื่องจากมีผู้บริโภคน้ําเต้าหู้กันมากมายจนเรียกได้ว่าต้องกินกันทุกเช้า บางคนกินทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เพราะเชื่อ
ว่าถ้าได้กินทุกวันเป็นประจําจะทําให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง การดื่มน้ําเต้าหู้ในยามเช้าถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง
พลานามัย เพราะเป็นมุมสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สําคัญ ได้แก่ โปรตีนจากพืชและกรดไขมันไม่อิ่มตัว ทั้งยังไม่มี
คอเลสเตอรอลอีกด้วย การดื่มน้ําเต้าหู้เป็นประจํายังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยัง
ช่วยขับไอร้อนและขับพิษออกจากร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ระงับอาการหวัด เสริมพลังกล้ามเนื้อ บํารุงผิวพรรณ ยังช่วยเจริญ
อาหารด้วย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่า ทําให้ไขมันใต้ผิวหนังไม่จับตัวเป็นก้อน จึงช่วยสร้างเสริมความ
งามให้แก่เรือนร่าง จึงมีผู้บริโภคกันทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เมื่อมีคนนิยมกิน
น้ําเต้าหู้เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีร้านขายน้ําเต้าหู้มากเช่นกัน เมื่อเราไปลงพื้นที่ตามร้านที่ทําน้ําเต้าหู้ขายจะมีกากถั่วเหลืองที่
เหลือจากการคั้นน้ําเต้าหู้เหลือมากมาย ส่วนใหญ่จะใส่ถุงแล้วนําไปทิ้งตามถังขยะ มีบางคนมาขอกากถั่วเหลืองเอาไปทําอาหาร
เลี้ยงสัตว์ แต่ก็ส่วนน้อยมาก

ภาพ 5 กากถั่วเหลืองที่เกิดจากการคั้นเอาน้ําเต้าหู้ไปขาย
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ผลการศึ ก ษากระบวนการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร โดยการออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
1. วัสดุที่เลือกมาทําผลิตภัณฑ์ คือ กากถั่วเหลือง จากบ้านที่ทําน้ําเต้าหู้ขาย มีลักษณะยุ่ย แฉะ เราสามารถจะไปหาตาม
ถังขยะที่คนทําน้ําเต้าหู้เอาไปทิ้งไว้ที่ถังขยะภายในบ้าน หรือนําไปทิ้งไว้นอกบ้าน วัสดุเหลือทิ้งนี้จะมีบางคนขอไปใช้เป็นอาหารสัตว์
แต่ก็เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่รถขนขยะก็จะนําไปทิ้งในถังขยะใหญ่ กากถั่วเหลืองถ้าปล่อยไว้จะเน่าและขึ้นรา จะส่งกลิ่นเหม็นมาก
เมื่อเรานํามาตากแดดจะต้องเกลี่ยให้บางๆ ต้องพลิกไปพลิกมาหลายๆ แดดจึงจะแห้ง เมื่อแห้งก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลอ่อน

ภาพ 6 กากถั่วเหลืองเมื่อนําไปตากแดด
2. เมื่อได้กากถั่วเหลืองที่แห้งสนิทดีแล้วก็มีแนวคิดว่าจะนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการนํา
ขี้เถ้ามาทําเป็นประติมากรรม งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด โดยคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูง เพราะวัสดุอะไรที่มีความแห้ง
เมื่อผสมกับตัวเรซิ่นและกาว ซึ่งเป็นตัวประสานก็จะทําให้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้ ผู้วิจัยได้ทดลองนํากากถั่วเหลืองที่
แห้งแล้วมาใส่ในเครื่องปั่น ก็จะได้กากที่มีความป่นในระดับหนึ่ง แต่เมื่อนําไปร่อนในตะแกรงก็จะทําให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ภาพ 7 นํากากถั่วเหลืองไปปั่นในเครื่องปั่นจะได้กากถั่วเหลืองที่เป็นเม็ดละเอียดสีน้ําตาลอ่อน
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เมื่อได้กากถั่วเหลืองจากการปั่นแล้ว ทดลองผสมกับกาวก็สามารถขึ้นรูปได้ แต่จะใช้เวลานานมากในการบีบนวดให้เป็น
เนื้อเดียวกันและติดมือ แต่ก็สามารถปั้นได้ เมื่อนําไปตากแดดผลิตภัณฑ์บางส่วนจะแยกกัน เมื่อนําดินที่นวดจากการผสมกับกาว
แล้วนําไปกดลงบนพิมพ์ก็สามารถทําได้แต่ยังมีบางส่วนติดกับแบบพิมพ์

ภาพ 8 ทดลองนํากากถั่วเหลืองผสมกับกาวแล้วนําไปปั้นและกดลงบนแม่พิมพ์
ทําการทดลอง โดยนําเอากากถั่วเหลืองไปผสมกับเรซิ่นที่ผสมกับตัวม่วง แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่ตัวเร่งลงไป
คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงในแม่พิมพ์ที่มีอยู่แล้ว ประมาณ 1 ชั่วโมงแกะพิมพ์ออกมาก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จตามต้องการ

ภาพ 9 ทดลองนํากากถั่วเหลืองมาผสมกับเรซิ่น ตัวม่วง ตั่งเร่ง แล้วเทลงในแม่พิมพ์
จากการฝึกทดลองทํามีปัญหาบ้างในเรื่องการผสมสูตรระหว่าง กากถั่วเหลืองกับกาว ในเรื่องงานปั้น เพราะติดมือ การผสมใช้
เวลานานมากจึงจะเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อนําลงไปกดในแบบพิมพ์เวลาลอกออกจากแบบพิมพ์มีความยากและมีบางส่วนติดกับแบบ
พิมพ์ ส่วนการหล่อเรซิ่น บางครั้งมีปัญหาในการใส่ส่วนผสมลงไป เพราะงานที่ออกมาอาจจะใช้เวลาแห้งนาน ซึ่งอาจเกิดจาก
อัตราส่วนที่ผสมลงไปไม่สมดุลกัน ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์
3. การหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางโดยการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็น
งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
ในต่างประเทศ จากการไปศึกษาดูงานจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศทุกประเทศทั่วโลกจะมีงานประติมากรรมที่มีความ
แตกต่างกันในรูปทรง รูปแบบ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ทํา ส่วนใหญ่งานปั้น งานพิมพ์กดจะใช้ดินเหนียว ดินปั้นสําเร็จรูป ในการขึ้นรูป
ส่วนงานหล่อจะใช้หล่อด้วยเรซิ่น โลหะ เป็นต้น งานประติมากรรมส่วนใหญ่จะนิยมนํามาไว้ตามสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ตามสี่
แยกในเมือง สนามบิน ร้านขายของที่ระลึก ตามแหล่งท่องเที่ยว โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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ภาพ 9 งานประติมากรรม รูปเทวดารอบพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
การศึกษาดูงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่งานประติมากรรมที่พบกันทั่วไปจะมีงานประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรม
นูนสูง และงานประติมากรรมนูนต่ํา มีการเลือกใช้วัสดุในการทําให้มีความเหมาะสมกับงานที่ทํา งานปั้นอาจจะใช้วัสดุ คือ ดินที่เกิด
จากธรรมชาติ และดินประดิษฐ์ งานหล่ออาจจะหล่อด้วยเรซิ่น โลหะ พลาสติก ส่วนงานพิมพ์กดอาจจะใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุ
สังเคราะห์ได้ ในเมืองไทยหาดูงานประติมากรรมได้ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ภาพ 10 งานประติมากรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
จากการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการทําผลิตภัณฑ์ประสบผลสําเร็จ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติด้านงานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง โดยนําวิธีการไปฝึกปฏิบัติกับชุมชน
ผู้ที่สนใจ สามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในระดับปริญญาตรีได้

ภาพ 11 การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ
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ภาพ 12 การนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานกากถั่ ว เหลื อ ง ซึ่ ง ทํ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว มี ทั้ ง งานปั้ น งานหล่ อ และงานพิ ม พ์ ก ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะเป็ น งาน
ประติมากรรมประเภทนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว มีการโชว์พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ และอาจจะมีการใช้สีทองและสีดําเข้าไปช่วยเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีสีสวยงามและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด

ภาพ 13 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานปั้น

ภาพ 14 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานพิมพ์กด

ภาพ 15 ตัวอย่างผลงานจากกากถั่วเหลืองที่เป็นงานหล่อ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
กากถั่วเหลืองเกิดจากการนําถั่วเหลืองที่ต้มแล้ว นํามาคั้นเพื่อเอาน้ําไปต้มทําเป็นน้ําเต้าหู้ หากเราต้องการที่จะได้กากถั่ว
เหลือง เราต้องไปขอตามสถานที่ ๆ มีผู้ต้มน้ําเต้าหู้เพื่อขาย ถ้ากล่าวถึงในเมืองไทยจะมีน้ําเต้าหู้ขายกันทั่วทุกจังหวัด เพราะวิถีชีวิต
ของคนไทย ตื่นเช้ามาก็จะกินน้ําเต้าหู้กับปลาท่องโก๋กัน และแม้แต่ในตอนเย็นถึงเวลาค่ํา ก็มีการดื่มน้ําเต้าหู้เช่นกัน กากถั่วเหลือง
จะมีลักษณะยุ่ย แฉะ มีกลิ่นเหม็นมาก
2. ผลการศึกษากระบวนการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง
แนวคิดในการนําเอากากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ทําผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเห็นว่ามีกากถั่วเหลือง
เหลือทิ้งเป็นจํานวนมาก เพราะเมืองไทยมีร้านขายเต้าหู้อยู่ทั่วประเทศ กากถั่วเหลืองมีลักษณะเปียกแฉะจับตัวกันเป็นก้อน เมื่อทิ้ง
ไว้นานจะทําให้เน่าและส่งกลิ่นเหม็น จึงคิดว่าถ้าจะนํากากถั่วเหลืองมาเพื่อทําผลิตภัณฑ์ จะต้องหาวิธีการทําให้แห้งเสียก่อน โดย
การนําไปตากแดดให้แห้ง จากการได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จะให้ความสําคัญของงานประติมากรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เกือบทุกประเทศจะโชว์งานประติมากรรม ไม่ว่าจะเป็นแบบนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว ตามสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ข้างถนน
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่สําคัญทางศาสนา ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ด้านความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติ ได้เห็นขั้นตอนวิธีการทํางานตามลําดับก่อนหลัง เช่น งานปั้นและงานพิมพ์กด
ในห้องจะสามารถมองเห็นเวลาเราทําผลิตภัณฑ์ของตนเองได้รอบทิศทาง เพราะจากการมีกระจกรอบด้านในห้องปฏิบัติการ เมื่อ
ปั้นเสร็จแล้วเราจะทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เราแห้งเร็ว มีการนําผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วไปตั้งวางโชว์ไว้ภายในห้องเรียน
และห้องแสดงผลงาน มีการนําเอาชิ้นงานของนักศึกษาไปจําหน่ายตามร้านค้าของมหาวิทยาลัย หรือ ตามสถานที่ ๆ มีคนผ่านไป
ผ่านมาเป็นประจําภายนอกห้องเรียน ส่วนงานหล่อด้วยน้ํายาเรซิ่น โคบอน และตัวเร่งแข็ง ก็ได้เรียนรู้วิธีการทําอย่างไรในขั้นตอน
การผสมสูตรที่ได้มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความสมบูรณ์ และได้รู้จักการรักษาความปลอดภัยในขณะฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก่อนการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นําท้องถิ่น ชุมชน ผู้ที่สนใจทั่วไป
พร้อมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน ได้เห็นความสําคัญของกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ และมีการ
สอบถามความต้องการของผู้ผลิตงานประติมากรรม ด้านงานปั้น พบว่า เลือกงานปั้นรูปลอยตัวมากที่สุด รองลงมาเป็นงานปั้นนูน
ต่ํา และสุดท้ายเป็นงานปั้นนูนสูง ด้านงานหล่อ พบว่า เลือกงานหล่อพระมากที่สุด รองลงมาเป็นงานหล่อรูปทรงธรรมชาติ และ
สุดท้ายเป็นงานหล่อรูปทรงอิสระ ส่วนด้านงานพิมพ์กด เลือกเลือกงานพิมพ์กดดอกไม้มากที่สุด รองลงมาเป็นงานพิมพ์กดลายไทย
และสุดท้ายเป็นงานพิมพ์กดกราฟิก ภาคทฤษฎีได้เรียนรู้เรื่องกากถั่วเหลือง งานประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว รู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการทํางานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ภาคปฏิบัติได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงโดยแยกเป็นฐานฝึก
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองจากการประเมินความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน ด้านวัสดุ อันดับที่ 1 วัสดุมีความแปลกใหม่ยังไม่มีใคร
นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.99 อันดับที่ 2 วัสดุมีความ
เหมาะสมกับงานประติมากรรม(งานปั้น งานหล่อ งานพิมพ์กด) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.64 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 1.18 อันดับที่ 3 วัสดุสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.40 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.28 ด้านการออกแบบ อันดับที่ 1 ภาพรวมมีความสวยงามดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) =.01 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.12 อันดับที่ 2 รูปทรงของผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจาก
กากถั่วเหลืองมีลักษณะสร้างสรรค์ น่าสนใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =
1.49 อันดับที่ 3 สีที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.29 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 1.31 ด้านประโยชน์ใช้สอย อันดับที่ 1 สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึกได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 4.08 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =1.27 อันดับที่ 2 สามารถนําไปใช้ในการตกแต่งภายในได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.56 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.41 อันดับที่ 3 สามาถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 3.41 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.41 จากผลการประเมิน พบว่าคนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานประติมากรรม
จากกากถั่วเหลืองอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยเป็น 3.66
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาคุณสมบัติโดยทั่วไปของกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในฐานะวัสดุทางประติมากรรม
ถั่วเหลืองเมื่อต้มเสร็จแล้ว ผู้ขายจะนํามาคั้นเป็นน้ําเต้าหู้ โดยการนําเศษถั่วเหลืองไปกรองในผ้าขาวแล้วบีบให้น้ําเต้าหู้
ออกมาเพื่อจะน้ําที่ได้ไปต้มจนเดือด จะได้กากถั่วเหลืองที่มีสีขาว เมื่อสัมผัสด้วยมือจะมีลักษณะละเอียด ผู้ขายจะนําใส่ถุงไปทิ้งตาม
ถังขยะ เราสามารถไปขอกับผู้ขายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีผู้นําเอากากถั่วเหลืองที่เหลือทิ้งไปใช้เลี้ยงสัตว์
2. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองให้เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
งานปั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. นํากากถั่วเหลืองไปผสมกับกาวลาเท็กส์ในอัตราส่วนหกต่อสี่ 3. บีบนวดจนเป็นเนื้อ
เดียวกัน 4. นํามาปั้นเป็นรูปในลักษณะ นูนต่ํา นูนสูง และรูปลอยตัว ตามแบบที่เราต้องการ
งานหล่อ มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรูปตามต้องการ 3. นําดินน้ํามันมาทํากั้นเป็นบล็อก และเทน้ํายา
ซีลีโคนลงไปบนแบบที่เราปั้นไว้ทิ้งไว้ให้แห้ง 4. นําปูนปลาสเตอร์เทลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ 5. นํากากถั่วเหลืองผสมกับเรซิ่นคนให้เข้า
กันและใส่ตัวเร่งลงไปสองถึงสามหยดคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงไปในแม่พิมพ์ 6. ตกแต่งให้สวยงามโดยการใช้กระดาษทราย
และพ่นแลคเกอร์เพื่อความสวยงาม
งานพิมพ์กด มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเอากากถั่วเหลืองที่ทิ้งแล้ว มาตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่น จะได้กากถั่ว
เหลืองซึ่งมีลักษณะละเอียด มีสีน้ําตาลอ่อน 2. ปั้นดินน้ํามันให้เป็นรูปตามต้องการ 3. นําดินน้ํามันมาทํากั้นเป็นบล็อก และเทน้ํายา
ซีลีโคนลงไปบนแบบที่เราปั้นไว้ทิ้งไว้ให้แห้ง 4. นําปูนปลาสเตอร์เทลงบนพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ 5. นํากากถั่วเหลืองไปผสมกับกาวลา
เท็กส์ ในอัตราส่วนหกต่อสี่ 6. บีบนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน 7. นํามาอัดในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ 8. นําไปตากแดดให้แห้ง
3. จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ด้านประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง จํานวน 100 คน ด้านวัสดุ อันดับ1
วัสดุมีความแปลกใหม่ยังไม่มีใครนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่มองข้ามวัสดุที่เป็นกากถั่วเหลือง จาก
การคั้นน้ําเต้าหู้ จะมีลักษณะเปียกแฉะเหมือนของเน่าเสีย แต่ถ้าหากเรานํามาตากแดดให้แห้งก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆ ติดกัน เรา
จึงนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่นหรือบดให้ละเอียด ก็จะได้กากถั่วเหลืองที่ป่น และสามารถนํามาเป็นวัสดุผสมกับกาวลาเท็กซ์ เรซิ่น หรือ
ตัวประสานชนิดอื่นๆ เพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ (วรากรณ์ สามโกเศศ. 2553)โดยมีวิธีคิดนอกกรอบ ไม่ยึด
ติดรูปแบบเดิม อันดับ2 วัสดุมีความเหมาะสมกับงานประติมากรรม (งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด) อยู่ในระดับมาก เพราะเรา
สามารถนํากากถั่วเหลืองมาผสมกับกาว เพื่อใช้ในงานปั้นและงานพิมพ์กด โดยการนวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนํามาปั้นขึ้นรูป
และกดลงในแม่พิมพ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (สืบสิริ แซ่ลี้. 2555) ใช้กาวเป็นตัวประสานเส้นใยของพืช เพื่อทําเป็นแผ่นฝ้าและฉนวนกัน
ความร้อน อันดับ3 วัสดุสามารถนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพในชุมชนได้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะวัสดุที่ใช้มีอยู่ในท้องถิ่น
และกรรมวิธีการผลิตงานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กด ทําได้ง่าย โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อชาวบ้านทราบ
กรรมวิธีการผลิตแล้ว ก็สามารถนําไปประยุกต์และนําไปเป็นอาชีพเสริมได้ ด้านการออกแบบ อันดับ1 ภาพรวมมีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นการนําเอาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทํา พื้นผิวของ
วัสดุก็เป็นธรรมชาติของตัวมันเอง สอดคล้องกับแนวคิด ของ (ธวัช พะยิ้ม. 2555) ที่นําถุงพลาสติกผสมกับกระดาษซึ่งเป็นวัสดุเหลือ
ใช้มาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ อันดับ2 รูปทรงของผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลืองมีลักษณะสร้างสรรค์ น่าสนใจ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เพราะมีรูปทรงที่หลากหลาย เช่น เป็นรูปทรงอิสระ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปทรงธรรมชาติ อันดับ3 สีที่ใช้
ในการทําผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง เพราะเนื้อผิวผลิตภัณฑ์จะเป็นพื้นสีน้ําตาลอ่อนจึงใช้สีเข้าไปช่วยเพื่อให้
ดูมีสีสันแต่จะใช้สีไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวชิ้นงาน ด้านประโยชน์ใช้สอย อันดับ1 สามารถนําไปใช้เป็นของที่ระลึกได้ อยู่ในระดับ
มาก เพราะผลิตภัณฑ์มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป จึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นของที่ระลึกได้ อันดับ2 สามารถนําไปใช้ใน
การตกแต่งภายในได้ อยู่ในระดับมาก เพราะผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม คงทน น่าสนใจ เหมาะที่จะนําไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่น
ห้องนอน และห้องรับแขกได้ อันดับ3 สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับปานกลาง เพราะ ในบางรายวิชามีการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน ต้องเรียนรู้งานหล่อ งานปั้น และงานพิมพ์กด
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ข้อเสนอแนะ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานประติมากรรมจากกากถั่วเหลือง เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช้
1.1 การศึกษากากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยนําไปตากแดดให้แห้ง และนําไปป่นให้ละเอียดจากนั้นนําไปผสม
กับเรซิ่นหรือกาว ซึ่งเป็นตัวประสานสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์งานปั้น งานหล่อ และงานพิมพ์กดได้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า วัสดุ
ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเช่น กากกาแฟ เศษไม้ เศษหิน ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น เมื่อนํามาทําให้ป่นจนมีความละเอียด แล้วนําไป
ผสมกับตัวประสาน เรซิ่น และกาว ก็สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามต้องการได้ นอกจากนี้ยังลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้
1.2 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการใช้วัสดุเพื่อทําการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ทําให้วัสดุต่างๆ ปริมาณลดลง และมีราคาสูงขึ้น จึงนําเอากากถั่วเหลืองมาทดแทนวัสดุเดิม ทําให้สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตได้
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ในการนํากากถั่วเหลืองมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 สีของวัสดุ ยังเป็นสีของวัสดุเดิม คือ สีน้ําตาลอ่อนพียงสีเดียว ซึ่งอาจมีการนําเอาสีอื่นๆ เข้ามาผสม ก็จะทําให้
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจยิ่งขึ้น
2.2 ระยะเวลาการแห้งของผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาค่อนข้างมาก ควรมีการพัฒนาโดยสูตรผสมทางเคมี เพื่อลดระยะเวลา
การแห้งของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสะดวกในการผลิต และการตกแต่ง
2.3 ขั้นตอนการปั้นและงานพิมพ์กด จะมีข้อจํากัดด้านรูปทรง เนื่องจากเมื่อวัตถุดิบแห้ง จะเกิดการหดตัว ทําให้
รูปทรงไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่ใช้สูตรผสมระหว่างกากถั่วเหลืองกับกาวลาเท็กซ์ ควรจะศึกษาส่วนผสมที่จะนํามาแก้ไขปัญหาการหด
ตัวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และคงรูปได้ดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ เ ปลื อ กหอยและผงเหล็ ก ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัยโดยใช้เปลือกหอย
และผงเหล็ก 3) เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงในรูป
แบบเดิมและรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 101 คน จากประชากรทั้งหมด 200 คน (ความคลาด
เคลื่อน 7% ตามตารางของ Yamane) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและทดสอบสมมุติฐานการวิจัยด้วยการหาค่าทีกรณี
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ ค่าเฉลี่ย( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ผลิต และผู้บริโภค จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่
จํานวน 12 รูปแบบ ภายใต้แนวคิด “พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้เปลือกหอย และผงเหล็ก”นําดินเหนียวผสมทราย
เปลือกหอย และผงเหล็กที่สามารถหาได้ในเขตชุมชนบ้าน ทุ่งหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นส่วนผสมหลัก นําวัสดุทั้งหมดมา
ทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานโดยการทดลองเผาในอุณหภูมิปกติที่ใช้เผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง นําไปสู่ขั้นตอนการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์ต่อไปโดยเน้นการพัฒนาจากกระบวนการผลิตที่เป็น เอกลัก ษณ์ของชุมชน มาต่อยอดให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นจึงนําผลิตภัณฑ์ไปประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน และกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไปพบว่า กลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่มากกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เปลือกหอย และผงเหล็ก
ABSTRACT
The purposes of the effects of using shell and iron powder on development of pottery product, Ban
Thungluang, Sukhothai province were to (1) study the effects of using shell and iron powder on development
of pottery product, (2) develop the pottery product by using shell and iron powder, and (3) evaluate the
quality and satisfaction on old and new pottery product of producer and customer, Ban Thungluang,
Sukhothai province. The samples of the study were 101 people that from 200 people selected through the
table of Yamane with sampling error at 7%. The instrument used was questionnaires. The data were statistically
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and used descriptive statistics in satisfaction level
and hypothesis testing for dependent samples. The results found that the development of 12 new pottery
products in concept “the development of pottery products by using shell and iron powder” were used clay
mix with sand, shell, and iron powder that finding in Ban Thungluang community and greater area. Then all
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material was tested basic properties by firing at normal temperature, design process, and products
development were focus on production process and methodology of community identity for new products.
The quality evaluation and satisfaction found that tourists’ satisfaction on new product was significantly more
than that of an old product 0.05.

Keywords : Ban Thungluang Ceramic, shell and iron powder.
บทนํา
เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่เกิดจากการนําดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆแล้วนําไปเผาในเตาเผาให้เนื้อดินสุก
เพื่อให้มีความแข็ง คํานี้ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “เซรามิกส์(ceramic)” ซึ่งหมายถึง ดินเผา ต่อมาได้มีการนําดินอื่นนอกจาก
ดินเหนียวสีดํามาใช้ในการปั้นด้วย เพื่อให้เนื้อดินมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่น ดินขาว เคโอลิน (kaolin) และเเร่ฟันม้าหรือเฟลด์สปาร์
(feldspar) ดังนั้น จึงมีนักวิชาการบางคนเปลี่ยนจากการใช้คําว่า “เครื่องปั้นดินเผา”เป็น“เครื่องปั้นเผา” โดยตัดคําว่า “ดิน” ออก
แต่ส่วนใหญ่ยังคงนิยมเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาตามที่ใช้กันมาแต่เดิม เพราะสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป (สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่11, 2551,หน้าที่57)
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยมีกรรมวิธีในการผลิตที่สืบทอดภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสืบต่อกันมายาวนานกว่า100 ปี การผลิตเครื่องปั้นดินเผาจึงนับเป็นอาชีพหลักของ
ชาวบ้านทุ่งหลวง สมาชิกในครอบครัวเกือบทุกหลังคาเรือนทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ และลูกหลานจะช่วยกันสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาที่
ใต้ถุนของตน บ้านทุ่งหลวงจึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพสวยงามคงทนรวมถึงประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนาน โดยมีการผลิตมากกว่า 200 ครัวเรือน แต่ในปัจจุบันนั้นก็เริ่มลดน้อยลง จากการศึกษาข้อมูลโดยการลงสํารวจ
พื้นที่จริง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าหมู่บ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัย นั้นเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงที่มีมายาวนานแต่ รูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตลดลง
เพราะทําได้เพียงเป็นตลาดขายส่งซึ่งจะขายได้ในราคาที่ถูก และเนื้อดินที่ใช้ในการผลิตก็มีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการถมที่ดินเพื่อ
สร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้เนื้อดินปั้นที่ใช้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาหาได้ยากขึ้นหรือต้องไปขุด
บริเวณที่ไกลขึ้นทําให้ต้นทุนในการผลิตเริ่มสูงขึ้น ประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่ค่อยทันสมัย เกรงว่าในอนาคตท้องถิ่นอาจมี
ผู้ผลิตน้อยลงอีกก็เป็นได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาพัฒนาต้นแบบและลวดลายให้มีความทันสมัยขึ้นโดยใช้วัสดุในชุมชน โดยสิ่งเหล่านั้นต้อง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน สวยงาม และส่งเสริมอัตลักษณ์บ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัย ให้มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเช่นนี้ให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรื่องอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษา
วัสดุที่พบในเขตพื้นที่บ้านทุ่งหลวง 2 ประเภท ได้แก่ 1) เปลือกหอย ซึ่งเป็นเศษวัสดุของศัตรูพืชที่เกษตรกรกําจัด และพบอยู่เป็น
จํานวนมากในพื้นที่การเกษตร และแหล่งน้ําภายในชุมชน 2) เศษผงเหล็กซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการกลึงเหล็กหรืออลูมิเนียม
จากโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น วัสดุดังที่กล่าวข้างต้นนี้ อาจนําไปสู่การสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงาม และอาจเพิ่มความคงทน
ให้กลับผลิตภัณฑ์ได้ และที่สําคัญที่สุดก็เป็นการประหยัดเนื้อดินที่ใช้ในการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้เปลือกหอยและผงเหล็ก
3. เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงในรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัย
ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย และผลของ
การนําเปลือกหอยและผงเหล็กที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
โดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึ้น
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ในรูปแบบเดิม
และรูปแบบใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามในการวิจัย ชุดที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเดิมและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่
ขอบเขตของเนื้อหา
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ลวดลาย รูปแบบ และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
จังหวัดสุโขทัย จากพื้นที่จริง
- ศึกษาคุณสมบัติของผงเปลือกหอยและผงเหล็กที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
จังหวัดสุโขทัย
- พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงจังหวัดสุโขทัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ และเพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเดิม และรูปแบบใหม่
ขอบเขตของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย
- เปลือกหอย 4 ชนิด ที่พบในเขตชุมชนบ้านทุ่งหลวง ได้แก่ หอยกาบ หอยขนุน หอยเชอรี่ และหอยขม ประเภท
ผงหยาบ และผงละเอียด
- เศษผงเหล็กที่เหลือใช้จากโรงกลึงในเขตชุมชนบ้านทุ่งหลวง และผงเหล็กหล่อที่ได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขอบเขตของกลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่าง 101 คน จากประชากรที่มาเดินเที่ยวตลาดถนนคนเดินหน้า
ที่ว่าการอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน เวลา 13.00 น. - 20.00 น. ทั้งหมด 200 คน โดยประมาณ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 101 คน จะได้ความคลาดเคลื่อน 7% ตามตารางของ Yamane ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ทั้ง 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบเดิมที่ผลิตและจําหน่ายที่บ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย และชุดที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบใหม่ที่พัฒนาโดยใช้ผงเปลือกหอยและผงเหล็ก
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 1) ระดับของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 2) ระดับของ
ความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง ผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
จังหวัดสุโขทัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับชุมชน และผลิตภัณฑ์ในชุมชนของพื้นที่วิจัย
2) การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินคุณภาพ และความ พึงพอใจ ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่ง
หลวงจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการทําวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมการในการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการ
1.1 ค้นหารายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญที่จะทําการสัมภาษณ์ทั้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
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1.2 วางแผนการสัมภาษณ์โดยเตรียมคําถามล่วงหน้าและคิดคําถามในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่
จะศึกษา
1.3 ติดต่อ และนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญ กําหนดสถานที่ที่จะทําการสัมภาษณ์เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปพบ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสรุปผลของการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน แล้วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว นํามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ คือการตรวจสอบแหล่งข้อมูล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกันจะให้ข้อมูลต่างกันหรือไม่
1.2 การลดทอนข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีขั้นตอนดังนี้
1.2.1 การกรองข้อมูลเฉพาะจุดที่น่าสนใจ เพื่อให้ข้อมูลเข้าใจง่าย
1.2.2 การนําข้อมูลมาสรุปย่อเพื่อให้ได้สาระสําคัญของเนื้อหา
1.2.3 การสังเคราะห์ข้อมูลโดยการจําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพื่อหาแนวคิดที่ตรงกัน
1.2.4 การสรุปผลข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบ
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในส่วนต่างๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
แนวคิดในการออกแบบเพื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ผู้วิจัยจะดําเนินการประมวลผล และนําเสนอแบบประเมินความ พึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างในรูปแบบของตาราง
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 จากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจพอใช้
1 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจควรปรับปรุง
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยอ้า งถึ ง สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล พื้ น ฐานของกลุ่ม ผู้บ ริโ ภคและวิเ คราะห์ ข้อ มูล ของคุ ณ ภาพต้น แบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยการใช้สถิติเพื่อให้ข้อมูลมีความเข้าใจง่าย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ย 2 ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งเพี ย งกลุ่ ม เดี ย วที่ มี
ความสัมพันธ์กัน (t-test dependent - samples) เพื่อเปรียบเทียบความ พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่ง
หลวงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่กําหนดในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจควรปรับปรุง
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สรุปผลการวิจัย

เปลือกหอยกาบ

เปลือกหอยขนุน

เปลือกหอยเชอรี่

เปลือกหอยขม

ผงเปลือกหอยกาบ

ผงเปลือกหอยขนุน

ผงเปลือกหอยเชอรี่

ผงเปลือกหอยขม

ผงเหล็กจากโรงกลึง

แบบไร้สิ่งเจือปน

ผงเหล็กจากโรงงาน

แบบไร้สิ่งเจือปน

ภาพ 1 วัสดุที่นํามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง รูปแบบใหม่

ผสมหอย+เหล็ก
แบบละเอียด

ผสมหอย+เหล็ก
แบบหยาบ

ผสมหอย+เหล็ก
แบบหยาบ

ผสมผงเหล็ก
โรงงาน

ผสมผงเหล็ก
โรงกลึง

ภาพ 2 ผลการนําผงเปลือกหอยและผงเหล็กผสมกับดินพื้นถิ่นแล้วนําไปผ่านการเผาตามแบบของบ้านทุ่งหลวง
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เปลือกหอยทั้งสี่ชนิดเมื่อบดเป็นผงละเอียด แล้วนํามาใช้ผสมกับดินพื้นถิ่นและผง
เหล็กทําให้เกิดสีสันใหม่ขึ้นมา และมีความสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าใช้แบบหยาบก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐานของเปลือกหอยแต่ละ
ชนิดว่าเหมาะที่จะใช้หรือไม่และเหมาะที่จะใช้ในรูปแบบใด ส่วนผงเหล็กนั้นถ้าต้องการให้สีเข้มขึ้นก็เลือกใช้ผงเหล็กหล่อหรือผง
เหล็กจากโรงงาน แต่ถ้าอยากให้มีลวดลายที่มีลักษณะเป็นจุดๆเล็กๆก็เลือกใช้ผงเหล็กจากโรงกลึง เป็นต้น
เมื่ อ ทํ า การทดลองคุ ณ สมบั ติ ข องผงเปลื อ กหอยและผงเหล็ ก เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ สํ า รวจผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตและจําหน่ายของชุมชนบ้านทุ่งหลวงอีกครั้งเพื่อคัดเลือกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้น
กรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือการขึ้นรูปด้วยใช้แป้นหมุน ผสมผสานกับการฉลุลวดลาย และสร้างลายขีดข่วนให้
สวยงามตามธรรมชาติ
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ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

(Sketch Design)
ภาพ 4 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ทั้ง 12 รูปแบบ
แนวคิด ในการออกแบบลวดลายเป็นการนําส่วนประกอบบางส่วนของดอกบัวหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัด
สุโขทัยมาจัดวางให้เกิดลวดลาย เช่น ดอกบัว กลีบบัว สายบัว ใบบัว เป็นต้น ส่วนรูปทรง และกรรมวิธีการผลิตจะเน้นแบบที่เป็น
รูปทรงพื้นฐานให้มากที่สุดจะได้ง่ายต่อกระบวนการผลิต ส่วนเทคนิคการผลิตนั้นเน้นกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของบ้านทุ่งหลวง เช่นการ
แกะ ฉลุ ป้ํา และการติดเพิ่มเพื่อเพิ่มความสูงต่ําของพื้นผิวทําให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นเฉพาะตัว
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กระถางต้นไม้รูปแกะ

กระถางต้นไม้รูปช้าง

กระถางต้นไม้รูปยีราฟ

การถางต้นไม้รูปปลา

แจกันขนมจีบ

แจกันก้นหอย
ภาพ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ผ่านการพัฒนาเรียบร้อยแล้วทั้ง 12 รูปแบบ
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แจกันสามสี

แจกันเปลือกหอย

แจกันสายบัว

โคมไฟติดผนังทรงกระบอก

โคมไฟติดผนังทรงสี่เหลี่ยม

โคมไฟติดผนังทรงอิสระ
ภาพ 6 เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น
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ตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากว่า20 ปี
21 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่า 50 ปี
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า
มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
อื่นๆ (ระบุ )
5. อาชีพปัจจุบัน
ข้าราชการ
พ่อค้า/นักธุรกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
อื่นๆ (ระบุ)
6. รายได้ต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,000 – 14,999 บาท
15,000 – 19,999 บาท
20,000 – 29,999 บาท
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

จํานวน
( n = 101 )

ร้อยละ

30
71

29.7
70.3

0
15
35
24
27

0
14.9
34.7
23.8
26.7

40
61

39.6
60.4

2
27
69
3

2.0
26.7
68.3
3.0

56
13
3
2
4
23

55.4
12.9
3.0
2.0
4.0
22.8

18
18
27
17
21

17.8
17.8
26.7
16.8
20.8

จากตารางที่1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 101 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 71 คน (ร้อยละ 70.3)
ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี (ร้อยละ 34.7) สมรสแล้ว (ร้อยละ 60.4) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 68.3) มี
อาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 55.4) มีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท (ร้อยละ 26.7)
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ตาราง 2 แสดงค่าเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์.เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
ระหว่างรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ (จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 101 คน)
รายการ

เกณฑ์ที่กําหนด

2. สี
3. วัสดุ / วัตถุดิบ
4.เอกลักษณ์
5. การใช้งาน

มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม มี
ขนาด สัดส่วนเหมาะสม
สีไม่ด่าง หลุดลอกง่าย
ใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เหมาะกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ความแปลกใหม่สะดุดตา
ผลิตภัณฑ์สะดวกต่อประโยชน์ ใช้สอย
ดูแลไม่ยาก

เฉลี่ยรวม

รูปแบบใหม่

x

x

t

P

3.67 0.80 4.70 0.46

11.20*

0.00

3.81 0.78 4.55 0.50

8.03*

0.00

3.72 0.73 4.60 0.49

10.00*

0.00

3.68

1.0 4.72 0.45

9.45*

0.00

3.92 0.77 4.59 0.55

7.14*

0.00

3.76 0.81 4.63 0.49

9.16*

0.00

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะทั่วไป

รูปแบบเก่า
S.D.

S.D.

P*<0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
จากตาราง 2 ผลการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบ่งตามรายการ ได้แก่ 1) ลักษณะทั่วไป มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม มีขนาด สัดส่วน
เหมาะสม 2) สี สีไม่ด่าง หลุดลอก 3) วัสดุ / วัตถุดิบ ใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะกับผลิตภัณฑ์ 4) เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความแปลกใหม่สะดุดตา 5) การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์สะดวกต่อประโยชน์ใช้สอย ดูแลไม่ยาก แบ่งตามข้อ
ย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่มีความพึงพอใจสูงกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาใน
รูปแบบใหม่ ด้านการคุณภาพผลิตภัณฑ์ (จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 101 คน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
1. ลักษณะทั่วไป
2. สี
3. วัสดุ / วัตถุดิบ
4. เอกลักษณ์
5. การใช้งาน

เกณฑ์ที่กําหนด
มีความประณีต เรียบร้อย
สวยงาม มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม
สีไม่ด่าง หลุดลอกง่าย
ใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เหมาะกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีความแปลกใหม่สะดุดตา
ผลิตภัณฑ์สะดวกต่อประโยชน์
ใช้สอย ดูแลไม่ยาก

เฉลี่ย

x

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล

4.70

0.46

มากที่สุด

4.55

0.50

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.59

0.55

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาใน
รูปแบบใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.63, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์
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มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแปลกใหม่สะดุดตา ( x =4.72,
S.D.=0.45) รองลงมาคือ ลักษณะทั่วไป มีความประณีต
เรียบร้อย สวยงาม มีขนาดสัดส่วนเหมาะสม ( x =4.70, S.D.=0.46) วัสดุ/วัตถุดิบ ใช้วัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ ( x =4.60, S.D.=0.45) การใช้งานผลิตภัณฑ์สะดวกต่อประโยชน์ใช้สอย ดูแลไม่ยาก ( x =4.59, S.D.=0.55) สีไม่ด่าง
หลุดลอกง่าย ( x =4.55, S.D.=0.50) ตามลําดับ
ตาราง 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่ ทั้ง12 รูปแบบโดยให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่
ชอบมากที่สุดไม่เกิน 3 รูปแบบ (กลุ่มตัวอย่าง 101 คน จากทั้งหมด 200 คน)
คะแนนความพึงพอใจ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
จํานวน

ร้อยละ

ลําดับ

รูปแบบที่ 1 กระถางต้นไม้รูปแกะ

78

77.2

1

รูปแบบที่ 2 กระถางต้นไม้รูปช้าง

20

19.8

6

รูปแบบที่ 3 กระถางต้นไม้รูปยีราฟ

39

38.6

3

รูปแบบที่ 4 แจกันรูปปลา

59

58.4

2

รูปแบบที่ 5 แจกันรูปขนมจีบ

14

13.9

8

รูปแบบที่ 6 แจกันก้นหอย

8

7.9

12

รูปแบบที่ 7 แจกันสามสี

11

10.9

10

รูปแบบที่ 8 แจกันเปลือกหอย

10

9.9

11

รูปแบบที่ 9 แจกันสายบัว

26

25.7

5

รูปแบบที่ 10 โคมไฟติดผนังทรงกระบอก

30

29.7

4

รูปแบบที่ 11 โคมไฟติดผนังทรงสี่เหลียม

15

14.9

7

รูปแบบที่ 12 โคมติดผนังทรงอิสระ

12

11.9

9

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินสรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ทั้ง 12
รูปแบบ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ดินเผารูปแกะมากที่สุด (ร้อยละ77.2) รองลงมาคือผลิตภัณฑ์แจกันดินเผา
รูปปลา (ร้อยละ58.4) และกระถางต้นไม้รูปยีราฟ (ร้อยละ38.6) ตามลําดับ ส่วนต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนนน้อยสุด3รูปแบบไก้
แก่ ผลิตภัณฑ์แจกันรูปก้นหอย (ร้อยละ7.9) ผลิตภัณฑ์แจกันเปลือกหอย (ร้อยละ9.9) และผลิตภัณฑ์แจกันสามสี (ร้อยละ10.9)
ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆ เป็นได้ทั้งของตกแต่ง
ของใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอย และเพื่อเป็นของที่ระลึก การออกแบบทั้งเทคนิค วิธีการ วัสดุ ตลอดจนจุดมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยอิทธิพลด้านความเชื่อ ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีที่ผู้
มอบให้มีต่อผู้รับ และยังแสดงทักษะความสามารถในการออกแบบที่ผู้ผลิตหรือช่างฝีมืออีกด้วย
จากการศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ ปัจจัยสําคัญในการออกแบบที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้คือการเลือกใช้วัสดุ กระบวนการทางความคิดในการนําวัสดุมาใช้เกิดจากการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา
(2542) ได้กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะสรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส
เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน กระบวนการของการรับรู้เกิดขึ้นเป็นลําดับ ได้แก่ การมี
สิ่งเร้าเข้ามากระทบ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบกายที่เป็นคน สัตว์ และสิ่งของ เกิดการสัมผัสบุคคล ได้แก่ ตาดู
หูฟัง จมูกได้กลิ่น ลิ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว ทําให้เกิดอาการแปลการสัมผัสที่เกิดขึ้นในสมองจากการสั่งสมประสบการณ์ และ
จินตนาการ จนนําไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะต่อไป จากการรับรู้
ดังกล่าวทําให้ทราบว่าวัสดุที่อยู่รอบตัวตามธรรมชาติจํานวนมากถูกมองข้าม และทําลายทิ้งอย่างไม่เกิดประโยชน์ด้วยการตระหนัก
ถึงความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนําวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ โดยศึกษาและการทดลองวัสดุต่างๆ เช่น เปลือกหอย ดิน
ทรายและผงเหล็กซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นคุณสมบัติทั้งข้อดีและข้อเสียของ
วัสดุแต่ละชนิด เพื่อเลือกวัสดุที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัยสอดคล้องกับ เรวัต สุขสิกาญจน์ (2551) ที่กล่าวว่า หนึ่งในปัจจัยหลักที่
ทําให้งานหัตถกรรมน่าสนใจ คือ วัสดุในการผลิต เพราะหัตถกรรมทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวัสดุหลัก หลังจากนั้นการแสดงตัวใน
เรื่องของรูปแบบและการใช้งานก็จะตามมา มีการคิดค้นรูปทรงและโครงสร้าง เพิ่มความงามด้วยการคิดและสร้างสรรค์ลวดลาย
ประกอบกันจนเกิดคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยขึ้น ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการออกแบบมีคุณสมบัติช่วย
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้โดดเด่นขึ้น คือ เปลือกหอยและผงเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง คุณสมบัติ ได้แก่ มีความ
แกร่ง ทนทาน มีความมันวาว และสามารถทําปฏิกิริยากับดินพื้นถิ่นให้เกิดสีสันใหม่ ได้อีกด้วย ส่วนการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติชนิด
อื่น เช่น กิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ หลอดไฟ มาช่วยเสริมความงามและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามลักษณะการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ ก็จะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ทําให้องค์ประกอบในการออกแบบมีความลงตัวและสมบูรณ์ในผลิตภัณฑ์
สําหรับขั้นตอนการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548, หน้า161) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า “เปิดหู-เปิดตาเปิดใจ” การได้ยิน ได้เห็น และได้สัมผัสโลกกว้างขึ้น สามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในมุมมองที่
กว้างขึ้นตามไปด้วย เพราะความจริงอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีใครคิดอะไรขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นความคิดใหม่ทั้งหมดอย่างน้อยก็ใช้ทฤษฏี
ที่คนรุ่นเก่าได้คิดไว้เป็นพื้นฐาน แนวคิดนี้ได้ให้ข้อคิดว่า ในเวลาที่เราหาทางออกของการแก้ไขปัญหาไม่ได้ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร
กับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือยังไม่มีความรู้พอในเรื่องนั้นๆ ให้ลองค้นหาแนวคิดจากแหล่งต่างๆอย่างไม่จํากัด จะทําให้มีโอกาสในการค้นพบ
หนทางในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สร้างสรรค์ของตัวเองตามลําพังได้ ด้วยหลักการง่ายๆนี้ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การดําเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป การถวิลหาสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดจาก
การแข่งขันทางสังคม และการทํางานที่เร่งรีบ ทําให้มนุษย์เลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงนําแนวคิด
และองค์ความรู้ทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปหัตถกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่ที่มีความ
สวยงาม สร้างสรรค์ และแปลกใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความเป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวงที่ไม่ซ้ํา
ใคร ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างกลมกลืน
ข้อเสนอแนะ
สําหรับวั สดุที่นํา มาใช้ในการออกแบบ คือ เปลือกหอยและผงเหล็กนั้น ผู้วิจั ยเลือกใช้ผงเปลือกหอยและผงเหล็ก
เนื่องจากเห็นว่าผงเปลือกหอยและผงเหล็กนั้นสามารถหาได้ในชุมชนและมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามาก
ที่สุด ได้แก่ ผงเปลือกหอยและผงเหล็กที่เลือกมาใช้ต้องเป็นผงละเอียด เมื่อมาผสมเข้ากับดินพื้นถิ่นและสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
ชิ้นใหม่นั้น ผงเปลือกหอยจะส่งผลให้สีของดินอ่อนลง ส่วนผงเหล็กจะช่วยให้สีของดินเข้มขึ้นและช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์คงทน
สวยงามขึ้นเนื่องจากช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านสีสันจึงทําให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบและ ทําให้ผล
งานมีความละเอียดประณีตกว่าการใช้เทคนิคพ่นสีแบบที่ใช้กันทั่วไป สําหรับปัญหาที่พบเพื่อเป็นข้อเสนอแนะนี้ ในขั้นตอนก่อนนํา
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ผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา ควรสํารวจความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ และต้องควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมถึงระยะเวลาในการเผาก็
ขึ้นอยู่กับความหนา บาง ของตัวผลิตภัณฑ์ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีผลชัดเจนหลังการเผาเรียนร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
การนําวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าอีกทางหนึ่ง อาจเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย อาจได้พบเจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงดังเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเปลือก
หอยและผงเหล็กในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของเปลือกหอยและผงเหล็กมากมายได้ทั้งสีสัน และลวดลายใหม่ที่
หลากหลาย ที่ปรากฏขึ้นบนชิ้นงานขณะทดลอง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายอ่อนเข้มบนพื้นผิว ลายจุดที่ปรากฏเป็นลายเม็ดทองบนพื้นผิว
ที่เกิดจากการผสมผสานอย่างลงตัวของวัสดุที่นํามาใช้ ดังนั้นถ้ามีผู้สนใจที่จะนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดหรือใช้เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ก็สามารถนําคุณประโยชน์ของเปลือกหอยและผงเหล็กไปพัฒนาและต่อยอดได้ตามความ
เหมาะสมหรืออาจทดลองนําเปลือกหอยชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากผลการวิจัยในครั้งมาใช้ประโยชน์ก็สามารถทําได้อีกมากมาย
เพราะในประเทศไทยหรือบนโลกของเรายังมีเปลือกหอยอีกมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยน้ําเค็มและเปลือกหอยน้ํา
จืด ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งสิ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษา : การ
ประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลและประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่น
ภาคอีสาน ในการออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน 2)เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน 3)
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ ที่มีต่อชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วย
เทคนิคพิมพ์ความร้อน จากการวิเคราะห์ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ได้กําหนดลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสานมีทั้งหมด 87 ลวดลาย
จากการศึกษาสํารวจลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ได้กําหนดลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสานทั้งหมดเหลือ 17 ลวดลาย จากนั้นจึงใช้กรอบ
แนวคิดแนวทางการศึกษาศิลปหัตกรรมพื้นบ้านความงาม มาเป็นแนวคิดวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
ลวดลายเฉพาะถิ่น จํานวน 5 ท่าน ประเมินและให้ข้อเสนอแนะโดยการใช้รูปภาพและการใช้รูปภาพจําลอง นําเสนอให้เหลือ
จํานวน 5 ลวดลาย นํามาพัฒนาปรับปรุงสร้างชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย ที่ได้จากการสรุปลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน แล้วนํามา
สร้างแบบร่าง และผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม จํานวน 5 รูปแบบและสร้างต้นแบบจําลองจริง 5 รูปแบบ เพื่อ
นํามาทําการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบ จํานวน 5 ท่าน จากนั้นทําการประเมินความพึง
พอใจต่อชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน จากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ 5 กลุ่ม จํานวน
15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ จากการประเมิน
ขั้นสุดท้ายตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นของชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ที่ออกแบบและ
ลวดลายพิมพ์ความร้อน ในภาพรวมอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก x̄ = 4.42
คําสําคัญ : ลวดลาย, ชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย, การออกแบบ, ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น

ABSTRACT
The study and design equipment for create pattern on the surface of the wood by using Thermal
printing technique. Case study: Application of vernacular Isan patterns. The purposes of this research are: 1)
To study and application of vernacular Isan patterns to create equipment for making patterns on the wood
surface by using Thermal printing technique. 2) To design and develop equipment for making pattern on the
wood surface. 3) To evaluate the satisfaction of experts and group of wooden furniture manufacturers about
equipment for making the pattern on the wood surface by using thermal printing technique.
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From the analysis of vernacular Isan pattern, the researcher uses frameworks of local arts and crafts
for analyze the concept by using picture and lined design to present to 5 experts and patterned endemic
experts for assess and ask for recommendation to get 5 patterns with an average maximum. The 5 patterns
with an average maximum were applied and developed for create patterns equipment through the process
of developing a suitable format for 5 formats. The 5 formats were evaluated from 5 design professionals
and satisfaction evaluation to patterns on the surface of the wood by using thermal printing technique from
15 manufacturers of wooden furniture, 5 groups who selected by purposive sampling The results showed
that from the assessment of the experts’ opinion on equipment for create pattern on the surface of the
wood by using thermal printing technique are satisfied in high level ̅ = 4.42
Keywords: pattern equipment design Locality

บทนํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่นิยมเรียกกันจนติดปากว่า ภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่น มีความหลากหลาย
ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ด้วยขนาดของภูมิภาคที่มีพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดินไทย จึง
ทําให้ภูมิภาคแห่งนี้มีจํานวนประชากรมากที่สุดในประเทศ โดยมีความหลากหลายของเชื้อชาติประชากรอย่างเห็นได้ชัด ภาค
อีสานเป็นภูมิภาคที่มีศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งบอกถึง
ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาคอีสานมี
ความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ส่วนหนึ่งอาจจะเป็น ผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อ
ชาติ และมีการติดต่อสานสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น
ลวดลายนับเป็นผลงานของมนุษย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปวัฒนธรรมอันประณีตละเอียดอ่อน บ่งบอกถึงความแปลกใหม่ที่
สะสมจากประสบการณ์สิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของชุมชนเชื้อชาติของบุคคลในแต่ละสังคม และเป็นสื่อที่สามารถ
ศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณี ในเชิงประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง ลวดลายที่ได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบที่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ย่อมมีคุณลักษณ์ของลวดลายที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ลวดลายใน
แต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัย ก็ย่อมมีความแตกต่างกันตามสมัยนิยมนั้นๆ การออกแบบลวดลายจึงมีความสําคัญโดยเข้าไป
เป็นส่วนประกอบในการสร้างงานแทบทุกประเภท โดยเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น การออกแบบ
ลวดลายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ลวดลายทอ จักสาน ลวดลายบนภาชนะ เป็นต้น
ดังนั้นลวดลายจึงเป็นตัวตกแต่งที่สําคัญ และถูกนํามาคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และความเหมาะสมลงตัว
สวยงาม มีการตกแต่งงานสิ่งก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ตกแต่งงานหัตกรรมเครื่องใช้ต่างๆ รูปแบบของลวดลายในภาคอีสาน
นั้นมีความน่าสนใจส่วนหนึ่งมาจากทักษะฝีมือในการสร้างลวดลาย ประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับลวดลาย จะเห็นว่านักออกแบบ
หรือช่างฝีมือ มีการนํามาใช้ตั้งแต่งานชิ้นเล็ก ตลอดไปถึงงานก่อสร้างใหญ่โต การศึกษาและฝึกปฏิบัติการทําลวดลาย จึงมีความ
จําเป็นเพื่อสนองความต้องการ ในการนําประกอบผลงานบางชิ้น ที่ต้องการเสริมการตกแต่งให้มีความสวยงามมีคุณค่ามากขึ้น
โดยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาความสามารถทางความคิด ที่จัดองค์ประกอบของเส้น และรูปภาพอย่างมีจังหวะเกี่ยวพันและ
สัมพันธ์กันอย่างลงตัว
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาของชาวบ้านในการสร้างลวดลาย ที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรง
ฝีมือของคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ จะเห็นได้ว่าหากเราเป็นผู้บริโภคและต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ลวดลายเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ผู้บริโภคใช้พิจารณาตัดสินใจตามแต่รสนิยม ค่านิยม และสมัยนิยม ความสวยงามที่
ตนเองพึงพอใจชื่นชอบ ฉะนั้นลวดลายจึงมีส่วนสําคัญในธุรกิจจําหน่าย โดยเฉพาะสินค้าที่มีการแข่งขันสูง หากได้ทําการศึกษา
ข้อมูลการออกแบบลวดลาย และสร้างงานให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ใช้เกิดความพึงพอใจ ชื่นชอบก็สามารถที่จะใช้ประกอบอาชีพ
อิสระได้อาชีพหนึ่ง เพราะเป็นงานอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนมาก ลักษณะงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ลวดลายบางประเภทสามารถปรับใช้
กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย เป็นอาชีพหรืออาชีพเสริมสําหรับผู้ที่มีงานประจําได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพิจารณาเห็นว่าควรจะ
ทําการศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน เพื่อใช้ในงานตกแต่งลวดลายบนเครื่องเรือน เช่นเครื่องไม้ไผ่ ไม้จริง รวมทั้งของประดับตกแต่งต่างๆ ให้
มีความสอดคล้องกับการใช้งานและเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานต่อไป รวมทั้งพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อให้มีการ
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สืบสานงานหัตถกรรมฝีมืออันประณีตสวยงาม ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ เป็นตัวอย่างแนวทางหนึ่งที่สร้างความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่สามารถทําให้เป็นที่รู้จัก และจะเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลและประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ในการออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิว
ประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิค
พิมพ์ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองทดสอบเครื่องมือชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์
ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ได้เครื่องมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน พร้อมทั้งเป็น
แนวทางตัวอย่างในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ที่สร้างลวดลายพิมพ์ความร้อนบนพื้นผิวประเภทไม้ และได้ฐานข้อมูลด้านลวดลาย
อีสานที่เป็นประโยชน์ เพื่ออนุรักษ์รูปแบบลวดลายดั้งเดิมให้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 4 ด้านดังนี้ ด้าน
รูปแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2538 : 90)

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ในการศึกษาข้อมูล ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลวดลายเฉพาะถิ่น จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่คุณวุฒิจบการศึกษาใน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์วิเคราะห์ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ไม่ต่ํากว่า 5 ปี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นลวดลายเฉพาะถิ่ น จากสถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในประเทศ และจากสถาน
ประกอบการผู้ผลิตมีความชํานาญ โดยมีประสบการณ์วิเคราะห์ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ไม่ต่ํากว่า 5 ปี
ขั้นตอนที่ 2 ใช้กับการประเมินการออกแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก
สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่คุณวุฒิจบการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ประสบการณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ํากว่า 5 ปี
ขั้นตอนที่ 3 ใช้กับการประเมินผลความพึงพอใจ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องไม้หรือผู้ประกอบการ ใน
พื้นที่ภาคอีสาน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น จากสถาบันระดับอุดมศึกษา
ในประเทศ จํานวน 5 ท่าน
ขั้ น ตอนที่ 2 ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากสถาบั น
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ จํานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องไม้ หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสาน จํานวน 5 กลุ่มกลุ่มละ
3 ท่าน เป็นจํานวน 15 ท่าน
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2.ตัวแปรที่ทําการศึกษา
ตัวแปรต้นได้แก่ รูปแบบของชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ด้วย
ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ลวดลายภาคอีสาน
ตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจ ของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ ที่มีต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์และลวดลาย
พิมพ์ความร้อน บนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ลวดลายภาคอีสาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ลวดลาย หมายถึง รูป หรือ เส้นสาย ที่ถ่ายทอดในเนื้องาน ที่ทําการศึกษาจากภูมิปัญญาการทําลวดลาย และ
การค้นคว้าศึกษาจาก 1)ด้านลวดลายผ้าพื้นถิ่นอีสาน 2)ด้านลวดลายจักสาน 3)ด้านลวดลายโบราณคดีและภาพเขียนก่อน
ประวัติศาสตร์ 4)และการออกแบบลวดลาย และทําการสรุปหาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ของภาคอีสานเพื่อนํามา
ออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน เพื่อใช้ในงานตกแต่งลวดลายบน
เครื่องเรือนไม้
ชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย หมายถึง ชุดเครื่องมือ หรือ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนในการสร้างลวดลาย ด้วยการ
ล้นด้วยไฟ เพื่อให้เกิดความร้อนบนชุดอุปกรณ์ แล้วนําอุปกรณ์ไปทาบบนพื้นผิวไม้ ทําให้เกิดร้อยไหม้จากความร้อน เพื่อ
ใช้ในงานตกแต่งลวดลายบนเครื่องเรือนไม้
ความพึงพอใจ หมายถึง การยอมรับและการชื่นชอบของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ ที่มีต่อชุดอุปกรณ์สร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน ที่ทําการพัฒนาแล้ว ด้านรูปแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้าน
ความงาม และด้านลักษณะเฉพาะถิ่น ที่มีต่อชุดเครื่องมือและลวดลายพิมพ์ความร้อน
ลักษณะเฉพาะถิ่น หมายถึง รูปแบบและลักษณะเฉพาะลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน เช่น ลวดลายผ้าทอ ลวดลาย
จากภาชนะดินเผา หัตถกรรมเครื่องจักสานที่เกี่ยวข้องกับภาคอีสาน
วัสดุประเภทไม้ หมายถึง วัสดุพื้นถิ่นที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นอีสานและมีราคาถูก เช่นไม้ไผ่ ไม้ลวก ไม้ยาง ไม้
พารา และไม้สังเคราะห์
รูปแบบจําลอง หมายถึง ต้นแบบโมเดล หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อแทนของจริงของชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย เพื่อใช้
ในการทดลองจับหาความเหมาะสมในการใช้งานของชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสานและทําการประยุกต์ใช้ลวดลาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ข้อมูลจากเอกสารและรูปแบบลวดลายจากผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้า
ทอพื้นบ้าน หัตถกรรมเครื่องจักสาน ลวดลายภาชนะดินเผา และทําการวิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลใช้การถ่ายภาพ และ
ทําการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย ที่ประยุกต์ใช้ลวดลายที่ได้จากการประยุกต์ลวดลาย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการถอดแบบลวดลายและสร้างลวดลายรูปภาพและรูปภาพแบบจําลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายที่เหมาะสมในการ
นําไปใช้สร้างชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย แนวทางการนําลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสานไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดอุปกรณ์
สร้างลวดลาย และแบบประเมินด้วยรูปภาพและการการสร้างภาพจําลอง โดยมีแนวทางในการออกแบบจํานวน 5 แบบ
ศึกษาความคิดเห็นของทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยศึกษาความต้องการใน 4 ด้านคือ 1. ด้านรูปแบบ 2. ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 3. ด้านความงาม 4. ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึ่งพอใจต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ โดยการใช้ลวดลายพิมพ์ด้วยความร้อน บน
พื้นผิวประเภทไม้ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายที่เหมาะสมในการนําไป
พิมพ์ด้วยความร้อนบนพื้นผิวประเภทไม้ ประเมินด้วยลวดลายพิมพ์ความร้อน โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้
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โดยศึกษาความต้องการใน 4 ด้านคือ 1. ด้านรูปแบบ 2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 3. ด้านความงาม 4. ด้านลักษณะ
เฉพาะถิ่น

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
1) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทําการบันทึกในรูปแบบของการบรรยายร่วมกับภาคเอกสารและงานวิจัยที่
ค้นคว้า แล้วนํามาวิเคราะห์ความคิดเห็นทางด้านต่างๆ เช่น ด้านรูปแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม ด้าน
ลักษณะเฉพาะถิ่น
2) นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ไปประยุกต์และออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย
บนพื้นผิวประเภทไม้ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน ทําการประเมินรูปแบบโดยสร้างภาพจําลอง 17 รูปแบบ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยศึกษาความต้องการ 4 ด้านคือ 1. ด้านรูปแบบ 2. ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 3. ด้านความงาม 4. ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคัดจาก
ลวดลาย 5 รูปแบบที่มีคะแนนสูงสุด
3) นํามาสร้างชุดเครื่องมือและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ จากต้นแบบชุดเครื่องมือ
พิมพ์ความร้อนที่สร้างขึ้น
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การนําลวดลายจากลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน มาใช้ในการออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย
N=5
รายการ
ระดับความคิดเห็น
ความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย
S.D.
S.D.
x̄
x̄
1.ลายผ้าหมี่กง
2.ลายผ้าหมี่ลายเต่า
3.ลายผ้าเชิงเทียน
4.ลายผ้าหมี่ดาวล้อมเดือน
5.ลายผ้าขิด
6.ลายผ้าขิดฝ้าย
7.ลายผ้าตีนจก
8.ลายผ้ากาบแบดตาบ้ง
9.ลายผ้าใบบุญพญานาค
10.ลายผ้าไหมลายประยุกต์ 1
11.ลายผ้าไหมลายประยุกต์ 2
12.ลายผ้าไหมลายประยุกต์ 3
13.ลายผ้าพันมหาใบบุ่น
14.ลายสานดาวล้อมเดือน
15.ลายสานยกดอกพัฒนา 1
16.ลายสานยกดอกพัฒนา 2
17.ลายสานยกดอกพัฒนา 3

4.38
4.60
3.87
4.33
4.47
4.20
4.33
3.80
3.87
4.13
4.13
4.07
4.80
4.57
4.00
4.27
4.67

0.58
0.63
0.75
0.51
0.64
0.45
0.52
0.45
0.30
0.30
0.73
0.15
0.45
0.55
0.00
0.60
0.51
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4.00
4.40
3.80
4.40
4.50
4.10
4.20
3.90
3.60
4.20
3.90
4.20
4.80
4.60
4.00
4.10
4.60

0.71
0.72
0.45
0.55
0.72
0.22
0.27
0.22
0.89
0.45
0.22
0.45
0.45
0.55
0.71
0.58
0.55

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
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การวิเคราะห์การนําลวดลายจากลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดอุปกรณ์สร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน พบว่า ระดับ 1 ลายพันมหาใบบุ่น มีระดับความเห็นที่มากที่สุด
(x̄ = 4.80) ระดับ 2 ลายสานยกดอกพัฒนา 3 (x̄ = 4.67) ระดับ 3 ลายหมี่ลายเต่า (x̄ = 4.60) ระดับ 4 ลายสานดาว
ล้อมเดือน (x̄ = 4.57) และระดับ 5 ลายขิด (x̄ = 4.47)

ลวดลาย 1 พันมหาใบบุ่น

ลวดลาย 2 ลายสานยกดอกพัฒนา 3 ขิดขอกา

ลวดลายที่ 3 ลายหมี่ลายเต่า

ลวดลาย 4 ลายสานลาวล้อมเดือน

ลวดลายที่ 5 ลายขิด
ภาพ 1 แสดงลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 รูปแบบที่ได้รับการประเมินสูงสุด
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบของชุดเครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างลวดลายบนพื้นผิว
ประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน โดยสร้างเป็นภาพจําลอง
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5
ลักษณะที่ประเมิน
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
x̄
x̄
x̄
x̄
x̄
1.ด้านรูปแบบ
2.ด้านประโยชน์ใช้สอย
3.ด้านความสวยงาม
4.ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
รวม

3.95
3.75
4.30
4.50

0.71
0.85
0.75
0.39

3.40
3.30
4.30
4.35

0.93
0.92
0.66
0.78

4.00
3.90
4.55
4.45

0.77
0.80
0.55
0.62

3.10
2.85
4.05
4.45

0.99
0.98
0.89
0.56

4.75
4.55
4.60
4.55

0.27
0.36
0.47
0.50

4.13

0.68

3.84

0.82

4.23

0.69

3.61

0.86 4.61

0.40
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อ รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย (x̄=
4.13) รูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.84) รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.23) รูปแบบที่ 4 มีค่าเฉลี่ย (x̄= 3.61) รูปแบบที่ 5
มีค่าเฉลี่ย (x̄=4.61)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประเมินรูปแบบที่ออกแบบโดยสร้างภาพจําลอง 5
รูปแบบ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้
รูปแบบชุดอุปกรณ์
N=5
ระดับความคิดเห็น
x̄

S.D.

รูปแบบที่ 1

4.13

0.68

มาก

รูปแบบที่ 2

3.84

0.82

มาก

รูปแบบที่ 3

4.23

0.69

มาก

รูปแบบที่ 4

3.61

0.86

มาก

รูปแบบที่ 5

4.61

0.40

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบน
พื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโดยสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ รูปแบบที่ 1
(x̄ = 4.13) รูปแบบที่ 2 (x̄ = 3.84) รูปแบบที่ 3(x̄ = 4.23) รูปแบบที่ 4 (x̄ = 3.61) รูปแบบที่ 5 (x̄ = 4.61)
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ภาพ 2 ผลสรุปการคัดเลือกรูปแบบของชุดอุปกรณ์ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ในรูปแบบที่ 5
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความพึงพอใจรูปแบบลวดลายพิมพ์บนพื้นผิว
ประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน มาประยุกต์ใช้ในสร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ( N=15 )
รายการ
S.D.
ระดับความพึ่งพอใจ
x̄
1.ด้านรูปแบบชุดอุปกรณ์
1.1รูปแบบโครงสร้างมีความเหมาะสมในการใช้งาน
4.47
0.52
มาก
1.2วัสดุที่ใช้ในการออกแบบมีความเหมะสมต่อชุดอุปกรณ์
1.3มีความสวยงามในรูปและรูปทรง
1.4มีความแข็งแรงด้วยโครงสร้างของชุดอุปกรณ์
รวม
2.ด้านประโยชน์ใช้สอยชุดอุปกรณ์
2.1มีความปลอดภัยในการใช้งาน
2.2รูปแบบอุปกรณ์มีลักษณะจับถนัดมือ
2.3มีรูปแบบอุปกรณ์โครงสร้างที่ใช้ได้ง่าย
2.4มีลักษณะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
รวม
3.ด้านความสวยงาม
3.1มีความงามเรื่องรูปแบบและลวดลายพิมพ์
3.2มีความประณีตและสามารถสร้างลวดลายใหม่ได้
3.3ลวดลายมีความเหมาะสมในการนําไปประยุกต์ใช้
3.4สามารถสร้างลวดลายบนพื้นผิววัสดุได้อย่างเหมาะสม
รวม
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4.53

0.52

มากที่สุด

4.27
4.33
4.40

0.59
0.49
0.53

มาก
มาก
มาก

4.40
4.20
4.47
4.20
4.32

0.51
0.68
0.64
0.68
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.47
4.33
4.47

0.64
0.72
0.52

มาก
มาก
มาก

4.53
4.45

0.52
0.60

มากที่สุด
มาก
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4.ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
4.1ลวดลายยังคงไว้ซึ่งลักษณะพื้นถิ่น
4.2ลวดลายมีความสวยงามและมีคุณค่า
4.3ลวดลายสามารถบ่งบอกถึงภูมิปัญญาความเป็นภาคอีสาน
4.4ลวดลายสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้
รวม
รวมทั้ง 4 ด้าน

4.67
4.47
4.27
4.67

0.49
0.52
0.59
0.52

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.52
4.42

0.52
0.56

มากที่สุด
มาก

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนไม้ในภาคอีสานจํานวน 15 ท่าน มี
ความเห็นต่อรูปแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ ด้านรูปแบบชุดอุปกรณ์ มีความพึ่งพอใจในระดับมาก (x̄
= 4.40) ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึ่งพอใจในระดับมาก (x̄ = 4.32) ด้านความสวยงาม มีความพึ่งพอใจในระดับ
มาก (x̄ = 4.45) ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มีความพึ่งพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.52) รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านมีระดับ
ความพึ่งพอใจในระดับมาก (x̄ = 4.42)

ภาพ 3 ลักษณะลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ ที่ทําการพิมพ์ความร้อน

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ภาพรวมของรูปแบบลวดลายพบว่ารูปแบบที่เกิด
ขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านภายในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานั้น เป็นการสร้างรูปแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดย
ลวดลายอันเป็นสิ่งที่สวยงามที่กําลังจะสูญหายไปนั้น เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายผลงานที่เกิดขึ้นน้ําพักน้ําแรงอันประณีต และเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
ลวดลายพื้น ถิ่น ภาคอีส าน และทํา การประเมิน จากผู้เชี่ย วชาญ ทําให้ไ ด้ล วดลายที่ส ามารถนํา มาประยุก ต์ใช้ ได้แ ก่
ลวดลาย ลายพันมหาใบบุ่น ลายสานยกดอกพัฒนา 3 ลายหมี่ลายเต่า ลายสานดาวล้อมเดือน ลายขิด
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในการนํารูปแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย
และลวดลายไปประยุกต์ และพัฒนาใช้ในการสร้างแนวคิดในการออกแบบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากการ
สร้างภาพจําลอง โดยรูปแบบลวดลายพันมหาใบบุ่น,ลายสานยกดอกพัฒนา 3,ลายหมี่ลายเต่า,ลายสานดาวล้อมเดือน,
ลายขิด มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอยู่ในระดับความคิดเห็นที่มากถึงมากที่สุด ในการนํามาใช้ออกแบบชุดอุปกรณ์สร้าง
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ลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน ไปทําการออกแบบและทําการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5
ท่าน มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อรูปแบบที่ 5 ในระดับมากที่สุด เพราะรูปแบบที่มีความเหมาะสม 1)ด้านรูปแบบ ได้แก่
รูปแบบโครงสร้างมีความเหมาะสมในการใช้งาน วัสดุที่ใช้ มีความงาม และมีความแข็งแรงด้วยโครงสร้าง 2)ด้านประโยชน์
ใช้สอย ได้แก่ มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีลักษณะการจับถนัดมือ รูปทรงโครงสร้างใช้สอยได้ง่ายและมีลักษณะใช้งาน
ได้หลากหลาย 3)ด้านสวยงาม ได้แก่ มีความงามด้านลวดลาย มีความประณีตสามารถสร้างลวดลายใหม่ได้ ลวดลายมี
ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ และลวดลายมีความเหมาะสมกับพื้นผิววัสดุอย่างสวยงาม 4)ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น
ได้แก่ ลวดลายยังคงไว้ซึ่งลักษณะพื้นถิ่น มีลวดลายมีความสวยงามและมีคุณค่า ลวดลายสามารถบ่งบอกถึงภูมิปัญญา
ความเป็นภาคอีสาน และลวดลายสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้อย่างเหมาะสม

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์สร้างลวดลายบนพื้นผิวประเภทไม้ด้วยเทคนิคพิมพ์ความร้อน กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ลวดลายพื้นถิ่นภาคอีสาน ครั้งนี้เป็นทดลองทดสอบเครื่องมือชุดอุปกรณ์สร้างลวดลาย เพื่ออนุรักษ์รูปแบบ
ลวดลายดั้งเดิม และมีการประยุกต์ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะถิ่นของภาคอีสาน เพื่อเป็นการ
สร้างแนวทางในการออกแบบและเพิ่มมูลค่าของลวดลายให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องเรือนไม้ ในแต่ละชุมชนสามารถนําแนวทางในการประยุกต์และพัฒนาเข้ากับงานของตน และยังสามารถเผยแพร่
ให้กับชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์รูปแบบและลวดลายที่กําลังจะสูญ
หาย และเพิ่มมูลค่า ให้มีแนวทางในการประยุกต์และพัฒนาให้มากขึ้น เป็นแนวทางสร้างเสริมรายได้ ตลอดจนการ
เผยแพร่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
การนําลวดลายไปใช้ ควรทําการพิจารณาความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ที่จะนําไปใช้พิมพ์ความร้อน ให้มี
ความสัมพันธ์ ในการจัดวางรูปแบบลวดลายอย่างเหมาะสมบนวัสดุไม้ และลวดลายสามารถนํามาสร้างเป็นลวดลายใหม่
ได้ ผู้ที่ใช้ชุดอุปกรณ์พิมพ์ลวดลายต้องทําการศึกษาวิธีการวิธีใช้ให้เข้าใจ จึงสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ได้

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรจะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของชุดเครื่องมือ ให้สามารถพิมพ์บนวัสดุที่มีลักษณะพื้นผิวทรงทรงบอกหรือ
พื้นผิวที่โค้ง สามารถถ่ายเทความร้านได้เองโดยไม่ต้องใช้ความร้อนจากไฟ ควรมีรูปแบบการใช้งานที่เพิ่มความปลอดภัย
ให้มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรง
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้นผู้วิจัยได้ทําการกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ประการ ดังนี้ 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ
และคุณลักษณะจําเพาะของยูคาลิปตัส 2) พัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตอยูคา
ลิปตัส 4) ประเมินค่าความพึงพอใจผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์จากตอยูคาลิปตัสที่พัฒนาใหม่ โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค ด้านความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากตอยูคา
ลิปตัสที่พัฒนาใหม่ จากการวิจัย ลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะจําเพาะของยูคาลิปตัสนั้นหลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จะมีการถอนตอทิ้งในทุกๆ 12 ปี เป็นกระบวนการกําจัดตอที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และภาระให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก
โดยการสร้างทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว คือ พัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส จากเดิมที่นาํ ไปทําฟืน หรือเผาทิ้ง
โดยเปล่าประโยชน์ ได้ทําการนํามาคัดแยกส่วนประกอบต่างๆ ตามขนาด แล้วพัฒนาเป็นชิ้นไม้ที่สามารถใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรรม แบ่ง
ออกเป็น 1) ชิ้นไม้แบบวง 2) ชิ้นไม้แบบท่อน 3) ชิ้นไม้อัด ในการพัฒนาชิ้นไม้อัดได้กาวที่เหมาะสมต่อการอัดขึ้นรูป คือ กาวผง โดยขี้
เลื่อยแบบละเอียด มีอัตราการผสมอยู่ที่กาวผง 4/8 ส่วน ต่อขี้เลื่อยละเอียด 1 ส่วน และขี้เลื่อยแบบหยาบ มีอัตราการผสมอยู่ที่กาวผง
3/8 ส่วน ต่อขี้เลื่อยหยาบ 1 ส่วน โดยมีความทนทาน และมีสีสันที่สวยงาม นําชิ้นไม้ที่ได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตอยูคา
ลิปตัส ประเภทของฝาก โดยได้รปู แบบมากจาก แมวสีสวาด เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ ีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงมีน้อย มีความแปลกใหม่และสะดุดตา
จากการวิเคราะห์การประเมินค่าความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์จากตอยูคาลิปตัสที่พัฒนาใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างผู้
ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า OTOP ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.26 มีความเหมาะสมในระดับดี
ABSTRACT
The purposes of this research consisted of 1) studying physical characteristics and specification of
Eucalyptus, 2) developing process of utilizing Eucalyptus, 3) developing local products from Eucalyptus stumps,
and 4) evaluating satisfaction of consumers on new developed products made from Eucalyptus stumps. The
researcher studied and developed process of utilizing Eucalyptus stumps and gathered data from consumers
about their satisfaction on new developed products made from Eucalyptus stumps. In terms of physical
characteristics and specification of Eucalyptus, stumps would be root out in every 12 years after harvesting. This
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process increased pollution to environment and caused work load to farmers. The solution of this problem was
to develop process of utilizing Eucalyptus stumps instead of burning them or making firewood. The stumps
could be sorted out based on various sizes and developed for industrial use, covering 1) circle wood 2), pieces
of wood, and 3) plywood. For plywood, suitable extrusion used plastic resin glue mixed with powered sawdust
at 4:8 and 1 and plastic resin glue mixed with rough sawdust at 3:8 and 1. The wood would become durable
and colorful and be ready for developing as souvenirs. This concept was inspired from Si-Sawat cat, the unique
pet of Nakhon Ratchasima. The products were also unique, strange, and noticeable. When evaluating
satisfaction on the products of consumers who participated in OTOP Show at the Mall, Nakhon Ratchasima,
their satisfaction was averagely 4.26, ranking a good level.

บทนํา
ยูคาลิปตัส เป็นไม้เศรษฐกิจของโลก เป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ และเป็นพืชพลังงานที่สําคัญ ส่วนใบและ
ก้านอุดมด้วยน้ํามัน นอกจากนําไปสกัดเป็นน้ํามันยูคาลิปตัสที่มีสรรพคุณทางการแพทย์แล้ว ยังใช้เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ไม้ยูคาลิปตัสเอง เมื่อเผาแล้วก็ใช้เป็นถ่านได้ด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของการปลูกยูคาลิปตัสเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ กําลังได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตร และ
พลังงานทางเลือกจากภาครัฐ โดยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสใหม่นั้นมีแนวโน้มลดลง และสวนป่ายูคาลิปตัสที่มีอยู่เดิม ก็มี
แนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยสวนยางพารา และมันสําปะหลังมากขึ้น โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบ กลุ่มผู้ใช้วัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบการและส่งออก รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูก และนักวิชาการ จะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่
กําลังจะเกิดขึ้น สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสมา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้งบประมาณจากทางภาครัฐในการเพาะต้นกล้าแจกให้แก่เกษตรกร โดยมีการแจกจ่ายต้นกล้าตั้งแต่ปี 2550
จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วมีเนื้อที่กว่า 23,841 ไร่ ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ได้ทําการปลูกทั้งในโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และที่เกษตรกรลงทุนปลูกเอง รวมพื้นที่ในการปลูกทั้งสิ้น 38,791 ไร่ จากที่ทําการส่งเสริมการปลูกมาระยะหนึ่ง
ทําให้พบปัญหาในกระบวนการปลูกอย่างหนึ่งคือ กระบวนการในการถอนตอหลังการเก็บผลผลิต โดยหลังจากเก็บผลผลิตทุกๆ ระยะ
ประมาณ 3 - 4 ปี เมื่อเก็บครบ 3 ครั้ง ในปีที่ 12 จะต้องทําการถอนตอทิ้ง เพราะถ้าทําการปลูกต่อไป การเจริญเติบโตของต้นยูคา
ลิปตัสจะช้ามาก โดยตอที่ทําการถอนนั้นจําเป็นต้องจ้างรถแบคโฮมาทําการถอนซึ่งมีค่าจ้างเหมาที่สูงมาก และหลังจากที่ถอนออกมาก็
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนําไปทําฟืน หรือเผาทิ้ง ทําให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ที่
จะนําตอยูคาลิปตัสมาทําการพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์ โดยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ลดปัญหาการถอนตอที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ผ่านโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยนํา
กระบวนการดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส
2. พัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตอยูคาลิปตัส
4. ประเมินค่าความพึงพอใจผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์จากตอยูคาลิปตัสที่พัฒนาใหม่
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ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส
1.1) เกษตรกรผู้ปลูกยูคาลิปตัส จํานวน 6 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลการปลูกยูคาลิปตัส การเก็บผลผลิต และ
ปัญหาในการปลูก
1.2) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกษตร จํานวน 3 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของตอยูคา
ลิปตัส ลักษณะความแตกต่างของตอในแต่ละสายพันธุ์ ความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้อแนะนําใน
การใช้ส่วนต่างๆ ของตอยูคาลิปตัสในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการใช้
ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส และแนวทางในการนํากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตอยูคาลิปตัส
1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 2 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกระบวนการผลิต ต่อศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินค่าความพึงพอใจผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์จากตอยูคาลิปตัสที่พัฒนาใหม่
ประชากร คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า OTOP ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา โดยทําการ
คัดเลือกแบบบังเอิญ เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญพบ หรือไม่เฉพาะเจาะจง แต่กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเบื้องต้นบาง
ประการสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดเอาไว้ เพื่อประหยัด แรงงาน เวลา และงบประมาณ (Bailey. 1987: 93) ให้
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 ท่าน

ผลการวิจัย
ยูคาลิปตัส พืชโตเร็วที่เป็นวัสดุหลักในอุตสาหกรรมกระดาษ ได้มีการปลูกอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัด โดยในจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่ในการปลูกยูคาลิปตัสในปัจจุบันกินพื้นที่รวม 38,791 ไร่ รวมกว่า 15,516,400 ต้น ทุกส่วนของยูคาลิปตัสสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ยกเว้นส่วนของตอ ที่ถูกถอนทิ้ง ตอเหล่านี้นั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน และงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ สามารถนํามาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประชากรในพื้นที่ได้ โดย
การนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัสนั้น มี
กระบวนการดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส
ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และแบบสอบถาม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1.1) ลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส
- จากการสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกยูคาลิปตัสจํานวน 6 ท่าน ในการปลูกยูคาลิปตัสนั้นจะปลูกที่ระยะห่าง 2 X 2 เมตร เก็บ
ผลผลิตทุกๆ 4 ปี ในการเก็บผลผลิตครั้งที่ 3 จะทําการถอนตอยูคาลิปตัส แล้วนําตอยูคาลิปตัสไปทําฟืน หรือนําไปเผาทิ้ง
- จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรจํานวน 3 ท่าน พบว่าส่วนต่างๆ ของตอยูคาลิปตัสนั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ โดยแบ่งส่วนต่างๆของตอยูคาลิปตัสออกเป็นส่วนต่างๆ คือ หน้าเขียง, โคนต้น, รากแก้ว, รากแขนง และ
รากฝอย
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ภาพ 1 ลักษณะทางกายภาพ ของยูคาลิปตัส
1.2) กระบวนการคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
- ค่าเฉลี่ยของขนาด และจํานวนส่วนประกอบต่างๆ จากการสํารวจตอยูคาลิปตัสที่มีอายุ 12 ปี จํานวน 100 ตอ ได้ค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ระยะห่างที่วัดได้ จากหน้าเขียง ถึงโคนรากแก้ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.40 เซนติเมตร
ความกว้างของราก ในช่วงที่มคี วามกว้างมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30 เซนติเมตร
จํานวนส่วนที่เหลือของลําต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69 ท่อน
จํานวนโดยประมาณของราก ที่ยาวเกิน 45 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.17 ท่อน
- คัดแยกชิ้นส่วน ที่ได้จากการตัดตอยูคาลิปตัส แยกออกเป็น ไม้ที่เป็นวง, ไม้ทปี่ ็นท่อน, ขี้เลื่อย, เศษไม้ และเปลือกไม้ และ
ทําการคัดส่วนที่ไม่เหมาะแก่การนํามาใช้ซึ่งประกอบด้วย ส่วนชิ้นไม้ทมี่ ีการผุกร่อน ส่วนของเศษไม้ และเปลือกไม้ เหลือส่วนที่เหมาะ
ที่จะนํามาใช้คือ ไม้ที่เป็นวง, ไม้ทปี่ ็นท่อน และขี้เลื่อย
1.3) กระบวนการประยุกต์ใช้ตอยูคาลิปตัส ในการออกแบบ
ผู้วิจัยได้ทําการแยกแนวทางการใช้ออกเป็น 2 แนวทาง คือ ใช้ในการออกแบบตกแต่ง และใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ใช้ในการออกแบบตกแต่ง ในส่วนของการใช้สําหรับตกแต่ง แบ่งออกเป็น ออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอก ส่วน
ภายในนั้นชิ้นไม้ต้องการความเรียบร้อยมีการขัด และทําความสะอาดอย่างดีก่อนจะนําไปตกแต่ง ส่วนของภายนอกนั้นไม่ต้องการ
ความสะอาดสวยงามนัก แต่จะเน้นไปที่การยืดอายุการใช้งาน เช่นการเคลือบไม้ หรือการลงน้ํายา เพราะต้องโดนน้ํา โดนแดดอยู่
ตลอดเวลา
- ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนของการใช้สําหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยมีแนวทางในการใช้โดยการแปรรูปชิ้นไม้
เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น นําไปตัด และการนําไปอัดขึ้นรูป แล้วนํามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, โคมไฟ, นาฬิกา,
ตุ๊กตา ฯลฯ
1.4) การวิเคราะห์ข้อมูลการคัดแยกประเภทผู้ผลิต และผู้ประกอบการชุมชน
จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 2 ท่าน ในการแยกประเภทของผู้ผลิต และผู้ประกอบการชุมชน
นั้น มีการแยกในหลายแบบด้วยกันเรียงตามลําดับขั้น ดังนี้ แบ่งตามการคัดสรร, แบ่งตามประเภทผู้ประกอบการ, แบ่งตามคุณภาพ
กลุ่ม และผลิตภัณฑ์, แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ และแบ่งตามหมวดผลิตภัณฑ์
ในการเลือกกลุ่มผู้ผลิตที่มคี วามเหมาะสมนั้นผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนกล่าวว่า เหมาะที่จะเลือกกลุ่มประเภทของใช้
ที่อยู่ในหมวด ผลิตภัณฑ์ไม้ ทีท่ ําจากไม้เป็นหลัก เพราะเป็นกลุ่มทีม่ ีศักยภาพตรงด้าน
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ภาพ 2 สอบถามข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.5) การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และการสอบถามข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ผลิต และผู้ประกอบการชุมชน ที่จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของใช้ ที่อยู่ในหมวด ผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ทาํ
จากไม้เป็นหลัก จํานวน 7 กลุ่ม สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความต้องการตลาดนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก เช่น
ของที่ระลึก ซึ่งสามารถทําการขนส่งได้สะดวก มีราคาไม่สูง ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น ทําการผลิตได้งา่ ย ไม่สิ้นเปลืองเวลา และมี
รูปแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์พื้นถิ่น เช่น สามล้อ กระเดื่องตําข้าว และเกวียน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
2.1) กระบวนการแยกขนาดของชิ้นไม้ และขี้เลือ่ ย
ผู้วิจัยได้มีการจัดทําเครื่องมือสําหรับใช้ในการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และวัดความยาวของชิ้นไม้ขึ้น เพื่อให้ง่ายในการ
คัดแยก และมีการจัดการที่เป็นระบบ รวมถึงการนํากระชอนมาใช้ในการแยกส่วนของขี้เลื่อยด้วย
- ชิ้นไม้แบบวง จากค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ได้ทําการแยกขนาดออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกว่า 30 เซนติเมตร, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 20 - 30 เซนติเมตร, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10 - 20 เซนติเมตร
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- ชิ้นไม้แบบท่อน แยกตามความยาวเป็น 7 ช่วง ดังนี้ สั้นกว่า 10 เซนติเมตร, ยาว 10 เซนติเมตร ถึง 20 เซนติเมตร, ยาว
20 เซนติเมตร ถึง 30 เซนติเมตร, ยาว 30 เซนติเมตร ถึง 40 เซนติเมตร, ยาว 40 เซนติเมตร ถึง 50 เซนติเมตร, ยาว 50 เซนติเมตร
ถึง 60 เซนติเมตร และยาว 60 เซนติเมตร ขึ้นไป
- ขี้เลื่อย แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ แบบหยาบ และแบบละเอียด

ภาพ 3 การแยกขนาดของชิ้นไม้ และขี้เลื่อย
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2.2) พัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
- การใช้ประโยชน์จากชิ้นไม้ที่เป็นวง ทําการขัดเรียบแล้วตัดเป็นรูปทรงต่างๆ

ภาพ 4 ชิ้นไม้ที่ได้จากกระบวนการใช้ประโยชน์จากชิ้นไม้ที่เป็นวง
- การใช้ประโยชน์จากชิ้นไม้ที่เป็นท่อน สามารถแยกได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นท่อนตรง และส่วนท่อนไม้ที่เป็นท่อนบิด
งอ ในส่วนที่บิดงอนั้น นําไปตัดเป็นวงเล็ก แล้วนําไปจัดอยู่ในกลุ่มท่อนวงที่มีขนาดน้อยกว่า 10 เซนติเมตร

ภาพ 5 ชิ้นไม้ที่ได้จากกระบวนการใช้ประโยชน์จากชิ้นไม้ที่เป็นท่อน
- กระบวนการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อย จากการทดลองชนิดของกาวที่หาได้ง่ายในชุมชน ในการนํามาอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นไม้อัด
กาวผง มีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในการอัดขึ้นรูปมากที่สุด

ภาพ 6 ภาพการทดลองชนิดของกาวต่างๆ ในการนํามาอัดขึ้นรูป
จากนั้นทําการทดลองหาปริมาณกาวที่เหมาะสมได้อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการอัดขึ้นรูปขี้เลื่อยทั้ง 2 แบบ ขี้เลื่อยแบบ
ละเอียดผสมในอัตราส่วนกาวผง 4/8 ส่วน ต่อขี้เลื่อยละเอียด 1 ส่วน และขี้เลื่อยแบบหยาบผสมในอัตราส่วนกาวผง 3/8 ส่วน ต่อขี้
เลื่อยหยาบ 1 ส่วน
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ภาพ 7 ภาพการทดลองอัตราส่วนผสมระหว่างกาวผง กับขี้เลื่อย ในการนํามาอัดขึน้ รูป
3) การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจากตอยูคาลิปตัส
- แบบร่างทางแนวความคิด จากแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก มีหลากหลายขนาด และหลากหลายราคาให้เลือก เพราะจะสามารถทําการขายได้ง่าย มีรูปแบบที่สื่อถึงศิลปะ และวัฒนธรรม
พื้นถิ่น อาทิเช่น สถานที่สําคัญ บุคคล ข้าวของเครื่องใช้ สัตว์ การละเล่น ฯลฯ

ภาพ 8 แบบร่างทางแนวความคิด
- สอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่า แมวสีสวาด เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมา มีความแปลกใหม่สะดุดตา
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ภาพ 9 สอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
- แบบร่างการวิเคราะห์รูปทรง จากรูปแบบทัง้ 100 แบบ ทําการวิเคราะห์โดยกรอบแนวคิดองค์ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จากทั้งหมด 10 ข้อ เลือกใช้ทั้งหมด 8 ข้อ คือ
1. คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรม แสดงเนื้อไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตอยูคาลิปตัส และใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก
2. มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สื่อถึงแมวสีสวาดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
3. วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น สามารถทําการผลิตได้โดยใช้เครื่องจักร และเครื่องมือในท้องถิ่น
4. ผลิตจริง ใช้สอยดี เหมาะกับวัสดุท้องถิ่น สามรารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง เหมาะสมกับวัสดุ
5. ความสวยงามและความน่าสนใจ มีรูปทรงที่สวยงามน่าสนใจ
6. รูปแบบแปลกใหม่สะดุดตา มีความแปลกใหม่และสะดุดตา
7. สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง ออกแบบให้มีขนาดแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามความเหมาะสม
ของการขนย้าย และพกพา
8. มีขนาดที่พอเหมาะ บรรจุหีบห่อยากต่อการชํารุดเสียหาย ตัดทอนส่วนที่เสี่ยงต่อการแตกหัก และทําการยึดติดให้มีความ
แข็งแรง ยากต่อการเสียหายขณะขนส่ง

ภาพ 10 แบบร่างการวิเคราะห์รูปทรง
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จากการวิเคราะห์ได้แบบร่างที่มคี วามเหมาะสม 3 แบบ ดังภาพที่ 11

ภาพ 11 แบบร่างที่ได้คะแนนสูงที่สุดทัง้ 3 แบบ
- พัฒนารูปแบบ และทําการกําหนดขนาดสัดส่วนที่มีความเหมาะสมสวยงาม

ภาพ 12 การพัฒนารูปแบบ และทําการกําหนดขนาดสัดส่วน
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส

ภาพ 13 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก รูปแมวสีสวาด

สรุปผลการวิจยั
1) การศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะเฉพาะของยูคาลิปตัส
ส่วนต่างๆ ของตอยูคาลิปตัสนั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ โดยแบ่งส่วนของตอยูคาลิปตัสออก
ได้ ดังนี้ หน้าเขียง, โคนต้น, รากแก้ว, รากแขนง และรากฝอย หลังจากทําการตัดแยกชิ้นส่วนทําให้ได้ชิ้นไม้ที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้คือ ไม้ที่เป็นวง, ไม้ที่ป็นท่อน และขี้เลื่อย ส่วนต่างๆ เหล่านี้มีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ในการออกแบบตกแต่งทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคาร หรือนําไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยผ่านโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการรวบรวมข้อมูลแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์คือ เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก
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สามารถทําการขนส่งได้สะดวก มีราคาไม่สูง ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น ทําการผลิตได้งา่ ย ไม่สิ้นเปลืองเวลา และมีรูปแบบที่สื่อถึง
เอกลักษณ์พื้นถิ่น
2) การพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส
ชิ้นไม้จากตอยูคาลิปตัสที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วสามารถทําการแบ่งได้เป็น ชิ้นไม้แบบวง แบ่งขนาดตามเส้นผ่าน
ศูนย์กลางออกเป็น 4 ขนาด, ชิ้นไม้แบบท่อน แบ่งตามความยาวออกเป็น 7 ช่วง และชิ้นไม้อัด แบ่งตามประเภทของขีเ้ ลื่อยออกเป็น 2
ประเภท ชิ้นไม้ทั้งหมดนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นอย่างดี
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตอยูคาลิปตัส
รูปแบบทีม่ ีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมา และมีความแปลกใหม่สะดุดตาคือ แมวสีสวาด โดยผู้วิจัยนํามา
พัฒนารูปทรงให้ง่ายต่อการผลิต และสามารถทําการผลิตได้ในท้องถิ่น โดยได้แบบร่างทีม่ ีความเหมาะสมรวมทั้งสิ้น 3 แบบ
4) ผลการประเมินค่าความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาใหม่
โดยผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า OTOP ที่หา้ งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา จํานวน 100 ท่าน ได้ผลค่า
ระดับความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาใหม่ที่คา่ เฉลี่ยระดับ 4.26 หมายความว่ามีความเหมาะสมในระดับดี

ข้อเสนอแนะ
การนําตอยูคาลิปตัสมาใช้ในการออกแบบนั้น ควรระวังในเรื่องของความชื้น เนื่องจากรากยูคาลิปตัสบางสายพันธ์จะมีเชื้อ
ลาอยู่ และในการนําชิ้นไม้มาใช้นั้น ควรทําการลอกเปลือกไม้ออกขณะที่ตอยังไม่แห้ง จะทําการลอกออกได้ง่ายกว่า
เอกลักษณ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่น่าสนใจมีอยู่มากมาย อาทิเช่น ช้างสี่งา ที่เป็นช้างในยุกดึกดําบรรพ์ที่ถูกขุดพบในอําเภอ
จักราช ตําบลท่าช้าง หรือมวยโคราช ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในด้านการพันแขน และท่วงท่า อีกทัง้ ยังมีสามล้อถีบ ที่มตี ้นกําเนิดอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยูคาลิปตัส สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการออกแบบตกแต่งทั้งภายใน และ
ภายนอก ใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งบ้าน และพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนไม้ได้ โดยกระบวนการใช้ประโยชน์จากตอยู
คาลิปตัสในครั้งนีน้ ั้น ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาแนวทางในการ
ลดปัญหาสภาพแวดล้อมจากการเผาตอยูคาลิปตัส และเพื่อลดภาระจากการถอนตอให้กับเกษตรกร รวมไปถึงการสร้างงาน และสร้าง
รายได้ให้กับประชากรในชุมชนในพื้นที่
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บทคัดย่อ
การวิจัยเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 4 ประการ
คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ 2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน 3) ออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม และ 4) กําหนดแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใช้สินค้าส่วนใหญ่คือ คุณแม่ นอกจากนั้น ผู้ที่แนะนําให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้
ไผ่มักจะเป็นคนในครอบครัว ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ พบว่า ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s คือ Product Price Place และ Promotion ตามลําดับ สําหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ มีความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย รองลงมาคือ เป็นค่านิยมของ
สังคมไทย และผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างการยอมรับในกลุ่ม เมื่อพิจารณาโดยรวมของปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่นั้นพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่มากที่สุดคือ
ความมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ( = 3.52) รองลงมาคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ( = 3.34) และความเหมาะสมของ
ราคาผลิตภัณฑ์และค่านิยมในการใช้สินค้าไทย ( = 3.32) สําหรับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรม
ไม้ไ ผ่ใ นภาคอีสาน ผู้วิจัยได้พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ซึ่งพบว่า ส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ นิ ย ม
พั ฒ นางานจากภู มิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิ ม เช่ น การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการอบรมควั น (ร้ อ ยละ 60.61) 2) ส่ ว นปั จ จั ย ใน
ด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในปี พ .ศ. 2544-2551 พบว่า สภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่องาน
หัตถกรรมไม้ไผ่อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 57.58) นโยบายภาครัฐมีผลกระทบต่องานหัตถกรรมไม้ไผ่อยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 57.58) การให้ความช่วยเหลือของส่วนราชการส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือด้านการอบรมให้ความรู้ (ร้อยละ 51.52)
สิ่งที่ส่วนราชการให้ความช่วยเหลือนั้นตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 48.48) และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้มาก (ร้อยละ 45.45)
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลือในด้านการสนับสนุนงบประมาณ (ร้อยละ 66.67) สภาพแวดล้อมในการทํางานมี
ผลต่อการพัฒนางานไม้ไผ่ (ร้อยละ 66.67) หากมีการพัฒนาวัสดุทดแทนผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม (ร้ อ ยละ 87.88)
ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ซื้อมีค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ (ร้อยละ 100.00) และในส่วนของการ
วิเคราะห์รูป แบบการพัฒ นางานหัต ถกรรมไม้ไ ผ่ใ นภาคอีส าน พบว่า ผลิต ภัณ ฑ์ไ ม้ ไ ผ่ มี ทั้ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย จุ ด เด่ น เห็ น ว่ า
เป็ น วั ส ดุ ธ รรมชาติ (ร้ อ ยละ 60.61) จุ ด ด้ อ ยที่ เ ห็ น ว่ า มี ปัญ หามอด รา (ร้ อ ยละ 81.82) และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา
งานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นว่า ควรศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหามอด รา (ร้ อ ยละ 51.52) ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยได้นํามาเป็นข้อกําหนดเบื้องต้น ในการทดลองออกแบบและสร้างเตาอบรมควันต้นแบบ จํานวน 4 เตาอบ
โดยเตาอบหมายเลข 4 เป็นเตาอบรมควันที่ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีความเหมาะสมกับการนํามาใช้ในกระบวนการผลิตงาน
หัตถกรรมไม้ไผ่ ทั้งงานจักสานและงานเฟอร์นิเจอร์
คําสําคัญ : การพัฒนา งานหัตถกรรม ไม้ไผ่ ภาคอีสาน
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ABSTRACT
For this research on bamboo handicraft in the Isaan region, the researcher set 4 research
objectives as follows: 1) Study factors influencing the development of bamboo handicraft. 2) Study the
behavior of the consumers and factors relating to the decisions of purchasing bamboo handicraft products
in Isaan. 3) Design and develop bamboo ovens that are appropriate for handicraft. 4) Determine the
direction for the design and development of bamboo handicraft in Isaan. For the research results, on the
purchasing behavior of the consumers of bamboo handicraft products, each purchased more than once a
year. The household members who made up the majority of the consumers were the mothers. Moreover,
the ones who recommended the purchasers to purchase bamboo handicraft were usually members of the
households. As for marketing factors affecting the decisions of purchasing bamboo handicraft, it was found
that importance was given to the factor of marketing mix, or 4 P’s: product, price, place, and promotion,
respectively. As regards the environmental factor with greatest influence on purchasing decisions, it was
discovered that the factor with greatest impact was the uniqueness of Thai culture in the products; the
factors with minor impact were the value of Thai society and the fact that the products helped induce
acceptance among the group. The overall consideration of the factors – the marketing factors and the
environmental factors affecting the decisions of purchasing bamboo handicraft products – yielded that the
factor with greatest influence on the decisions of purchasing bamboo handicraft products was the
uniqueness of being Thai ( = 3.52). The ones with minor influence were product quality ( = 3.34) and
reasonability of product prices and the value of using Thai products ( = 3.32). For the examination of
factors influencing the development of bamboo handicraft in Isaan, based on 3 relevant factors, the analysis
yielded that, in respect of local wisdom, most manufacturers developed their work from traditional wisdom,
such as the local wisdom of smoke baking (60.61%). 2) As for factors of different aspects resulting from the
promotion of OTOP products in 2001-2008, the economic condition had impact on bamboo handicraft at
the highest level (57.58%). The governmental policies did so at the highest level (57.58%). The support
from the governmental sector was mostly in the form of education (51.52%); the support corresponded to
the needs (48.48%), and the knowledge acquired wherefrom could be applied to a high degree (45.45%).
The majority of the manufacturers wanted the governmental sector to provide financial support (66.67%).
The work environment affected the development of bamboo work (66.67%). Substitute material
development was regarded by the majority of the manufacturers as inappropriate (87.88%). Most
manufacturers thought that consumers valued the use of bamboo handicraft for its natural material
(100.00%). As for the analysis of the style of development of bamboo handicraft in Isaan, bamboo products
had both strength and weakness. Most manufacturers regarded that the strength of bamboo work was its
natural material (60.61%) and the weakness was the weevil and mold problem (81.82%). For
recommendation of a guideline for the development of bamboo handicraft in Isaan, the majority of the
manufacturers viewed that study should be done to find methods to solve the problem of weevil and
mold (51.52%). All the data acquired from the study were used in the determination of pre-requisites in the
experiment of designing and creating 4 model smoke ovens. The fourth is the one that has been tested and
proved to be suitable for using in the manufacturing process of bamboo handicraft, both wickerwork and
furniture.
KEYWORDS: DEVELOPMENT HANDICRAFT BAMBOO ISAAN
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บทนํา
ไผ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในแถบทวีปเอเชีย คนเอเชียมีการคิดค้นดัดแปลงวัสดุ มาเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้มากมาย
หลายชนิด โดยเฉพาะจีน ญี ่ปุ่น พม่า ลาว และไทย ที่ม ีก ารใช้ไ ม้ไ ผ่อ ย่า งหลากหลาย และเป็น วัส ดุที่ถูก ดัด แปลงเป็น
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด เจนจบ ยิ่งสุมล (2540: 22) กล่าวถึงผลการศึกษาของนักพฤกษศาสตร์ว่า ทั่วโลกมีไผ่อยู่ทั้งสิ้น 75 สกุล
แบ่งเป็น 1,250 กว่าชนิด จัดอยู่ในตระกูลหญ้า วงศ์ GRAMINEAE ประเทศจีนมีมากกว่า 300 ชนิด ญี่ปุ่นมีมากกว่า 600 ชนิด
สําหรับประเทศไทย พบว่า มีไผ่อยู่ทั่วประเทศประมาณ 15 สกุล 82 ชนิด
ไม้ไผ่เป็นพืชธรรมชาติที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยมาแต่ช้านาน ไม้ไผ่ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นงานที่มาจากภูมิปัญญาของคนในแต่ละท้องถิ่น งานหัตถกรรมที่มีคุณภาพภาพจะ
ช่วยในการพัฒนาให้คนในท้องถิ่นนั้นๆ เกิดรายได้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ลดปัญหาการอพยพแรงงานออกจากท้องถิ่น
จากข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากต่างประเทศจํานวนมาก ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการขยายตัวการนําเข้าสินค้าเครื่องจักสานจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งถ้ามีการพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทําการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศ ก็จะทําให้เป็นการลดการนําเข้าจากต่างประเทศได้ (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2545: ไม่ปรากฏเลขหน้า)
สําหรับในภาคอีสาน ศักดิ์ชาย สิกขา (2548: 58) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ในภาคอีสานมีการนําไม้ไผ่มาใช้งานในวิถี
ชีวิต จํานวน 18 ชนิด คือ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม ไผ่สีสุก ไผ่เฮี๊ยะ ไผ่เลี้ยงหรือไผ่สร้างไพรหรือไผ่เซียงไพร ไผ่หวาน ไผ่รวก ไผ่ไร่
ไผ่เพ็ก ไผ่ตง ไผ่ซาง ไผ่ลํามะลอก ไผ่ข้าวหลาม ไผ่บงหวาน ไผ่เปราะ ไผ่เหลือง ไผ่ตันหรือไผ่ด้ามขวาน ไผ่โจด ไผ่พุงหรือไผ่นวล
หรือไผ่ปล้องห่าง แต่ที่นิยมนํามาผลิตงานหัตถกรรมมีเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่สีสุก ไผ่พุง ไผ่
หวาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่า ปัญหาของงานหัตถกรรมไม้ไผ่ที่มีผลกระทบโดยตรงก็คือ ปัญหามอดและแมลงทําลายผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ หากต้องการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ควรคํานึงถึงการแก้ไขปัญหานี้ด้วย
ผลจากการศึก ษาข้อ มูล เบื้อ งต้น พบว่า งานหัต ถกรรมไม้ไ ผ่ยัง มีก ารผลิต อยู่ทุก พื้น ที่ใ นภาคอีสาน และมีการ
จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตจํานวนมากในทุกจังหวัด นอกจากนั้นยังพบว่า มีการปลูกไผ่เพื่อนํามาใช้งานหลายพื้นที่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ใน
ระยะยาวไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนในอนาคต ในปัจจุบันพบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งยังขาดการพัฒนาสู่ตลาดสากล ทั้ง ที่ ต ามความเป็น จริง แล้ว งาน
หั ต ถกรรมไม้ไ ผ่ยัง เป็น ที่ต้อ งการของคนในสัง คมเมือ งและตลาดต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุ มชนของกลุ่ มที่ มี ความเข้ มแข็ ง มี การพั ฒนารูป แบบผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ๆ และมีย อดขายต่อ เนื ่อ ง มีผู ้ค ้า ลงทุน ทํ า ในระบบ
อุต สาหกรรมเพื่อ การส่ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ตรงข้ า มกั บ ผู้ ผ ลิ ต ชาวบ้ า นที่ ผ ลิ ต งานหั ต ถกรรมไม้ ไ ผ่ ที่ ยั ง ประสบปั ญ หาการ
พั ฒ นาคุณภาพไม้ไผ่ ปัญหาความไม่เข้าใจในความต้องการของตลาด ทําให้ขาดความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า หากต้องการจะพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน จําเป็นที่จะต้องทําให้ครบวงจร ตั้งแต่การ
เตรียมวัสดุก่อนการผลิต จนกระทั่งออกแบบและผลิตสินค้าออกสู่ตลาด ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้านและ
ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ประการ ดังนี้
1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่
ในภาคอีสาน
2) ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ในภาคอีสาน
3) ออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
4) กําหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
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แผนงานการวิจัย
การวิจัยในหัวข้อ การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ได้แยกเป็นโครงการวิจัยย่อย จํานวน 3 โครงการ
การดําเนินการที่กําหนดไว้ในแผนงาน คือ ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
อาจมี การปรับปรุง แผนตามปัญหา และอุป สรรคจากการทดลองโดยเฉพาะการทดลองพัฒ นาเตาอบไม้ไ ผ่ ซึ่ง ต้อ งมีก าร
ก่อสร้างและทดลองใช้งานจริง จํานวน 4 เตา จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมก่อนนํามาใช้ในการพัฒนางาน
หัตถกรรมไม้ไผ่

วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ จําแนกออกเป็น 3 โครงการวิจัยย่อย แต่ละโครงการวิจัยมีการดําเนินการพร้อมกันทั้ง 3 โครงการ ซึ่ง
มีวิธีการดําเนินการวิจัยในแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการวิจัยที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาค
อีสาน
1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไ ผ่แ ละรู ป แบบของ
สิน ค้า หัต ถกรรมไม้ไ ผ่ที่ผู้ บ ริโ ภคต้อ งการ ในพื้ น ที่ 7 จั ง หวัด ภาคอีส าน คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น เลย หนองคาย
มุกดาหาร และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ในปริมาณมาก
2) ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยืนยันผลการวิจัย
และสัมภาษณ์เชิงลึกในบางประเด็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3) วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ เช่น ปริมาณความต้องการ
ช่วงเวลาที่ซื้อ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ คุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ที่ต้องการ และอื่นๆ
โครงการวิจัยที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
1) สํารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ โดยการรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวบุคคลในท้องถิ่น และข้อมูลในระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคอีสาน19 จังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลและกําหนดพื้นที่เป้าหมาย
3) วางแผนการลงพื้นที่และกําหนดรูปแบบการเก็บข้อมูล
4) ลงสํารวจพื้นที่ที่กําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายแบบเจาะจง จํานวนไม่น้อยกว่า 18 กลุ่ม โดยพิจารณาจากกลุ่ม
ผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
5) นําข้อมูลที่ได้มาทําการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจําแนกเป็นรายด้าน (จุดเด่น-จุดด้อย) และจัดกระทําข้อมูลตาม
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
6) สรุปผลการวิจัย และเสนอแนวทางพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
โครงการวิจัยที่ 3 การศึกษาการออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาในการอบไม้ไผ่ในพื้นที จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครนายก
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี
2) วิเคราะห์รูปแบบของเตาอบและคุณภาพในการอบในลักษณะต่างๆ เช่น ขนาด ปริมาณ ความจุ การสูญเสีย
เชื้อเพลิง เวลาในการอบ ผลที่ได้จากการอบ และอื่นๆ
3) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของการอบในรูปแบบต่างๆ
4) ออกแบบเตาอบและจัดกระบวนการขั้นตอนในการอบ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ และสร้างเตาอบเพื่อทําการ
ทดลอง
5) หาประสิทธิภาพของการอบ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
6) ปรับปรุงรูปแบบเตาอบจนประเมินแล้วว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่สดุ
7) เขียนแบบและจัดสร้างเตาอบต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดลองและหาประสิทธิภาพ
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หลังการดําเนินการทั้ง 3 โครงการวิจัยย่อย ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการนํามาเป็นข้อสรุปรวมเพื่อใช้ในการทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มตัวอย่างในภาคอีสาน ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสานต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัยไว้ ดังนี้
1)ขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครัง้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการศูนย์สินค้าหัตถกรรม ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน คือ
อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา ขอนแก่น มุกดาหาร หนองคาย และเลย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการศูนย์สินค้าหัตถกรรม และร้านค้าสินค้าพื้นเมือง ในเขตอําเภอ
เมืองของพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental random sampling)
2) ขอบเขตการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งได้แก่ บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาค
อีสาน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสาน ที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวนไม่น้อยกว่า 18 กลุ่ม
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ ความคิดเห็นของบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ที่มีต่อปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่
ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
3) ขอบเขตการออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งได้แก่ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ จํานวน 2 กลุ่ม ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ เตาอบไม้ไผ่ และวิธีการอบที่มีใช้ในประเทศไทย
ตัวแปรตาม ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
การสรุปผล
คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังนี้
1) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 413 คน พบว่า มีข้อสรุปที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ใน
ภาคอีสานในหลายประการ ดังนี้
ในปัจจุบันสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค คือ เตียงไม้ไผ่/เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ และ
ตะเกียบไม้ไผ่ ตามลําดับ
วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ คือ ซื้อไว้ใช้เอง รองลงมา ซื้อเพื่อเป็น
ของฝาก และสินค้าที่นิยมซื้อไว้ใช้เอง คือ ก่องข้าว และตะเกียบ ส่วนสินค้าที่นิยมซื้อเป็นของฝากคือ ตะกร้าไม้ไผ่ และที่รองแก้ว
รองจาน เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ของผู้บริโภค คือ ราคาถูก และหาซื้อได้ง่าย ส่วนเหตุผลที่ไม่นิยมซื้อ
114

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
_____________________________________________________________________________________
สินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ เนื่องมาจากสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ในปัจจุบันไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนสถานที่จัดจําหน่ายสินค้า
หัตถกรรมไม้ไผ่ที่เป็นแหล่งที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อ คือ งานแสดงสินค้า ร้านค้าทั่วไป และศูนย์สินค้าหัตถกรรม ตามลําดับ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ผู้ซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่นิยมมาก คือ ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมาก บริการส่งสินค้า และของแถม
ตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมในการซื้อของผู้ซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ พบว่า สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผูซ้ ื้อสิน ค้าโดยส่วนใหญ่ คือ
แม่ และผู้ที่ให้คาํ แนะนํา ในการซื้อสิน ค้า หัตถกรรมไม้ไ ผ่มักจะเป็นคนในครอบครัว วิธีการซื้อผู้ซื้อจะเป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อ
ด้วยตนเอง
ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ของผู้บริโภค จากการพิจารณา 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการตลาด
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่น้ัน ปัจจัยสําคัญที่สุด คือ
ประโยชน์ใช้สอยของสินค้า รองลงมาคือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าสินค้า และดูแลรักษาง่าย ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้อ คือ เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ราคาที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และค่านิยมของสังคมไทย ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาแยกตามรายได้ จาก 11 ปัจจัยที่ใช้ในการสอบถาม พบว่า มี 6 ปัจจัย ที่กลุ่มรายได้ต่างๆ มีความคิดเห็นแตกต่าง คือ 1)
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2) โปรโมชั่นและการส่งเสริมการขาย 3) ความมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 4) ค่านิยมในการใช้สินค้า
ไทย 5) การส่งเสริมการใช้สินค้าไทยของรัฐบาล และ 6) การได้รับการยอมรับในสังคม โดยกลุ่มรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท ให้
ความสําคัญต่อ 6 ปัจจัยข้างต้นสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆ เช่น กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001-30,000
บาท กลุ่มรายได้ 30,001-50,000 บาท กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท ส่วนปัจจัยที่เหลือ 5 ปัจจัยทุกกลุ่มรายได้ต่างๆ มี
ความเห็นตรงกันโดยให้ความสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับที่ไม่แตกต่างกัน คือ 1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไม้
ไผ่ในท้องตลาด 2) ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 3) ความเหมาะสมของราคาของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 4) เทคโนโลยีใน
การผลิตและออกแบบที่ทันสมัย และ 5) ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
สําหรับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน คณะผู้วิจัย สามารถสรุปปัจจัยที่มี
อิทธิพลได้ 3 ประเด็น ดังนี้
อิทธิพลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการศึกษาเรียนรู้สืบต่อกันมาแต่อดีตมีอิทธิพลต่อการ
ผลิตและการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในท้องถิ่นค่อนข้างมาก เช่น มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหามอดและ
ราหลายวิธี โดยเฉพาะวิธีการอบรมควัน เช่น การรมควันกลางแจ้ง การรมควันโดยใช้เตารมควันขนาดเล็ก การรมควันโดยใช้เตา
รมควันขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการทําให้ไม้ไผ่แห้ง เกิดสีสวยงามตามธรรมชาติ และมีกลิ่นที่ช่วยป้องกันมอดและแมลงได้ในระดับหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น การใช้เวลาค่อนข้างนาน การรมควันทําได้น้อยชิ้นต่อครั้ง ไม่สามารถ
ควบคุมระบบการเผาไหม้และควันได้ เป็นต้น
อิทธิพลจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544-2551 ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 ส่ ว น คื อ
ส่วนที่ 1 ปัจจัยภายใน พบว่า การสืบทอดงานฝีมือของผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่เป็นการสืบทอดฝีมือแบบสืบต่อกันใน
ระบบครอบครัว ผู้ผลิตถือว่า งานหัตถกรรมไม้ไผ่เป็นงานที่มีความจําเป็นต่อการใช้ ง านในชีวิ ตประจํา วันและเห็น ว่า
กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมไม้ไ ผ่เป็นงานที่ไม่มีค วามยุ่งยากซั บ ซ้อน ไม้ไ ผ่เป็น วัส ดุท้อ งถิ่นที่มีป ริมาณเพี ยงพอต่อการ
ผลิต
ส่วนที่ 2 ปัจจัยภายนอก พบว่า สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐมีผลกระทบต่องานหัตถกรรมไม้ไผ่ในระดับ
มากที่สุด การให้ความช่วยเหลือของส่วนราชการด้านการอบรมให้ความรู้ โดยส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของผู้ผลิต
สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้มาก นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการให้ส่วนราชการช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ เพื่อนํามาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และเป็นเงินหมุนเวียนภายในกลุ่มผู้ผลิต
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และสุดท้ายผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสานมีความคิดเห็นอื่นๆ ว่า งานหัตถกรรมไม้ไผ่เป็นงานที่มีจุดเด่น
เนื่องจากผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ แต่มีจุดด้อยเกี่ยวกับปัญหามอดและแมลงกัดแทะ เพราะเนื้อของไม้ไผ่ประกอบด้วยแป้ง
และน้ําตาล ซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของมอดและแมลง ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
ผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ส่ ว นใหญ่ เห็นว่า ควรมีการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหามอดและแมลงกัดแทะไม้ไผ่ แม้ว่าในปัจจุบันจะมี
สารเคมีหลายชนิดที่สามารถป้องกันได้ แต่ก็ถือเป็นวัตถุอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงไม่เป็นที่นิยมของ
ชาวบ้าน
3) การออกแบบและพัฒนาเตาอบรมควันในงานหัตถกรรมไม้ไผ่
การอบรมควันไม้ไผ่เป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันมอดและแมลงกัดแทะไม้ไผ่และช่วยให้ไม้ไผ่แห้งก่อนนําไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการป้องกันมอดและแมลงกัดแทะมีข้อมูลพบว่า มีหลายวิธี เช่น การแช่น้ําตามบ่อธรรมชาติเป็นเวลานานนับ
เดือน การแช่น้ํายาฆ่าแมลง การใช้แช่สารเคมีที่มีการผลิตจําหน่าย ซึ่งวิธีดังกล่าว พบว่า มีปัญหาที่แตกต่างกัน บางวิธีการเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค บางวิธีใช้เวลานานจนไม่เหมาะต่อการผลิตเพื่อการจําหน่าย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงได้เลือกวิธีการอบรมควัน
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังขาดงานวิจัยสนับสนุนและต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการผลิต
จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในหลายจังหวัด ได้จําแนกวิธีการที่พบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การอบรมควันสําหรับ
งานจักสานและการอบรมควันสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนั้นยังได้ศึกษากรรมวิธีการป้องกันมอดและแมลงอื่นๆ และการใช้
เตาในงานอบอื่น ๆ ที่ค าดว่า จะเป็น ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาเตาอบรมควัน หลังจากนั้นได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบของ
เตาอบ และคุณภาพในการอบในลักษณะต่างๆ เช่น ขนาด ปริมาณ ความจุ การสูญเสียเชื้อเพลิงเวลาในการอบ ผลที่ได้จาก
การอบและอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของการอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสรุปผลเป็นข้อมูลที่นํามาใช้ในการออกแบบและพัฒนา
เตาอบรมควัน ได้ 5 ประเด็นหลัก คือ วัสดุในการก่อสร้างเตาอบรมควัน วิธีในการก่อสร้าง หลักการออกแบบเตาอบรมควัน
กรรมวิธีในการอบรมควัน และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เตาอบรมควัน หลังได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้จัดประชุม
ระดมความคิดผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 12 ราย สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ 3 ประการ คือ 1) ด้าน
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ควรเน้นความประหยัดในการเผาไหม้ วัสดุในการนํามาเป็นเชื้อเพลิงควรเป็นวัสดุหาได้ในท้องถิ่น และ
ควรเป็นวัสดุเหลือใช้ กรรมวิธีการเผาและวัสดุเชื้อเพลิงต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมลพิษต่อผู้ใช้งานและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่ 2) ด้านรูปแบบเตาอบรมควัน ควรมีขนาดที่สามารถบรรจุลําไม้ไผ่ได้ในขนาดความยาวไม่ต่ํากว่า 2 เมตร มีช่องทางบรรจุไม้
ไผ่ ช่องทางเติมเชื้อเพลิง และช่องทางระบายควัน 3) ด้านวัสดุก่อสร้างเตา ควรเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น มีความคงทนต่อการใช้
งาน และเน้นความประหยัด จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยได้นํามาเป็นข้อกําหนดเบื้องต้น เพื่อสร้างแนวคิดในการ
ออกแบบ 6 หัวข้อ คือ 1) ควรทดสอบการวางไม้ไผ่ภายในเตาอบทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง 2) จํากัดพื้นที่ในการวางไม้ไผ่จํานวน
ระหว่าง 10-15 ลํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม้ไผ่โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 8-12 เซนติเมตร 3) ก่อเชื้อเพลิงบริเวณด้านนอกของพื้นที่ห้องอบ
รมควัน 4) จํากัดพื้นที่ในการปิด-เปิด เพื่อควบคุมควันไม่ให้เกิดการรั่วไหล 5) ใช้อิฐบล็อกหรืออิฐแดง เป็นโครงสร้างในการก่อ
หากมีการใช้งานได้จริงจึงใช้ดินโคลนเป็นวัสดุฉาบผิวพนัง และ6) ต่อช่องควันออกด้านนอกโดยใช้ท่อคอนกรีตที่มีจําหน่ายตาม
ท้องตลาด ในการทดลองพัฒนารูปแบบเตา ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างเตาอบรมควัน รวมจํานวน 4 เตาอบโดย เตาอบหมายเลข 1
เป็นเตาอบรมควันที่ใช้กรรมวิธีการอบไม้ไผ่ในแนวนอน เตาอบหมายเลข 2 เป็นเตาอบรมควันที่ใช้กรรมวิธีการอบไม้ไผ่ในแนวตั้ง
หลังคาเรียบ เตาอบหมายเลข 3 เป็นเตาอบรมควันที่ใช้กรรมวิธีการอบไม้ไ ผ่ใ นแนวตั้ง หลัง คาโค้ง ทดลองใช้ง านในสถาน
ประกอบการ จัง หวั ด อุบ ลราชธานี เตาอบหมายเลข 4 เป็นเตาอบรมควันที่ใช้กรรมวิธีการอบไม้ไผ่ในแนวตั้ง หลังคาโค้ง
ทดลองใช้งานในสถานประกอบการ จังหวัดยโสธร ซึ่งในภาพรวม เตาอบรมควันทั้ง 4 แบบ มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบเตาอบรมควันที่มีการพัฒนาสุดท้าย คือ เตาอบหมายเลข 4 ถือเป็นเตาที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด สอดคล้องกับเกณฑ์ที่
กํา หนด มีค วามเหมาะสมกับ การนํา มาใช้ใ นกระบวนการผลิต งานหัตถกรรมไม้ไผ่ทั้งงานจักสานและงานเฟอร์นิเจอร์ ในการ
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_____________________________________________________________________________________
ทดสอบการป้องกันมอดและแมลงกัดแทะ โดยจัดวางไม้ไผ่ที่ผ่านการอบรมควันรวมกับไม้ไผ่ที่มีมอดและแมลง ในระยะเวลา 6
เดือน ไม่พบการกัดแทะของมอดและแมลง

ภาพตัดด้านบน

ภาพตัดด้านข้าง

ภาพด้านหน้า

ภาพตัดด้านหน้า

ภาพ 1 แบบแสดงภาพตัด ภายในเตาอบรมควัน(เตาอบหมายเลข 4)
4) การกําหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
สําหรับการกําหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ได้มีการสร้างเตาอบรมควัน
เพื่อใช้ในการผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่ จํานวน 2 สถานประกอบการ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มท่าช้าง ของนายเลอลักษณ์ บุญ
เอก ตั้งอยู่ตําบลท่าช้าง อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่งาม ของนายสมยศ คําเวบุญ บ้าน
ดงยาง ตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้ไผ่และของตกแต่งบ้าน โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนไผ่งาม ผู้วิจัยได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการนําผลงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ในการ
ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้แยกกลุ่มผู้ผลิตออกตามความสนใจในการผลิตเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตงานประเภทของใช้
ของตกแต่ง และกลุ่มผู้ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ รวม 20 ราย ใช้เวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน 7 วัน การติดตามผลหลังการ
รวมกลุ่มผลิตต้นแบบ ผู้ผลิตได้นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตจําหน่ายสามารถสร้างรายได้ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

ที่รองแก้ว

ที่ใส่นามบัตร

ที่รองแก้ว

ภาพ 2 ตัวอย่างผลงานการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มตัวอย่าง ประเภทของใช้ของตกแต่ง
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_____________________________________________________________________________________
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
จุดเด่น ประกอบด้วย
1) ป้องกันมอดและแมลงได้
2) สามารถถอดประกอบได้
3) สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4) การใช้สอยสะดวก สัดส่วนเหมาะกับ
การใช้งาน
5) ราคา(ตัวละ 2000 บาท)

ภาพ 3 ตัวอย่างผลงานการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มตัวอย่าง ประเภทเฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบได้
ข้อสรุปในการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 3 ประการ ดังนี้
(1) ผู้ผ ลิตควรมีการพัฒ นารูป แบบผลิตภัณ ฑ์ให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ ทั้ง นี้ รูป แบบผลิตภัณฑ์ควรมีการ
พิจารณาให้มีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้อาจใช้เกณฑ์พิจารณาจาก
ข้อมูลในงานวิจัยนี้
(2) ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมงานหัตถกรรมไม้ไผ่ ควรให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควร
ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่มี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ผลิต และความต้องการของผู้บริโภค
(3) ในกระบวนการผลิ ต ของผู้ผ ลิต ผู้ผ ลิต ควรให้ค วามสํา คัญ เกี่ ย วกับ คุณ ภาพของวัส ดุ ซึ่งก็คือ ไม้ไผ่ ที่มีอยู่
หลายสายพันธุ์ การใช้ชนิดของพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีความสวยงาม ในส่วน
ของขั้นตอนการผลิตควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการผลิตอยู่เสมอ สําหรับในงานวิจัยนี้ ได้ช่วยคิดค้นวิธีการ
อบรมควัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง วิธีการจากหลายวิธีการ ที่คณะผู้วิจัยได้มีการสํารวจข้อมูลแล้ว เห็นว่า เป็นวิธีการที่สะดวกต่อการ
ผลิตในเชิงพาณิชย์และในมุมของผู้บริโภคมีความปลอดภัยต่อการนําผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน และยังช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
ไม้ไผ่

โคมไฟจักสานไม้
ชุดภาชนะบรรจุอาหาร
กล่องกระดาษทิชชู่จักสานไม้ไผ่
ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพ 4 ตัวอย่าง ผลงานการผลิตงานหัตถกรรมจักสาน จากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(ผู้ออกแบบ : ศักดิ์ชาย สิกขา)
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หวดนึ่งข้าวเหนียวอัตโนมัติ
การใช้งาน และเจ้าของสิทธิบัตร
ภาพ 5 ตัวอย่าง ผลงานการผลิตงานหัตถกรรมจักสานในเชิงธุรกิจ จากการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(เจ้าของสิทธิบัตร : รัชภัฏ พรพันธุ์, ที่ปรึกษา : ศักดิ์ชาย สิกขา)

อภิปรายผล
ในการวิจัยเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมไม้ไผ่ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา 3 ส่วน คือ 1) ผู้บริโภค 2) ผู้ผลิต และ3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยทั้งสาม
ส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้บริโภคถือเป็นเป้าหมายที่ผู้ผลิตจะต้องเรียนรู้ และเลือกผลิตสินค้าในรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ทั้งนี้อาจเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้อยู่เดิม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ก็ได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้
อยู่เดิม เช่น เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ถาด ตะกร้า ที่รองแก้ว กรอบรูป จากไม้ไผ่ อาจนําสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ง่าย แต่หากคิดค้น
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับจากไม้ไผ่ ของที่ระลึกจากไผ่ ของใช้ในสํานักงานต่างๆ ซึ่งยังไม่มี
ผู้ผลิตมาก ทั้งนี้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละครั้ง มีความจําเป็นต้องทําการตลาดก่อนทุกครั้ง ซึ่งความต้องการของ
ลูกค้าจะมีความเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและกระแสโลก ดังนั้นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ในการวิจัยนี้ จึงเป็นการเน้นที่ความเข้าใจของคนสองกลุ่ม คือ
ผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนของคนสองกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ดี และประสบผลสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยกลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทในการสนับสนุนทั้งที่เป็นบุคคลจากภาครัฐ เอกชน หรือมูลนิธิต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน 2 สวน ดังนี้
1) การวิจัยต่อยอด สําหรับงานวิจัยชุดนี้เป็นการศึกษาวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยเน้นที่การพัฒนางาน
หัตถกรรมไม้ไผ่ สําหรับการวิจัยต่อยอดสามารถดําเนินการต่อได้ในหลายประเด็น เช่น การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในการผลิตงาน
หัตถกรรมไม้ไผ่ การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเตาอบรมควันแบบ
ประหยัดพื้นที่ เป็นต้น
2) การนําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สําหรับในงานวิจัยนี้ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตในการใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีผลงานนวัตกรรมในการออกแบบเตาอบรมควันไม้ไผ่ ที่
ผู้ผลิตสามารถนํารูปแบบไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์และงานจักสานไม้ ไผ่
ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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บทคั ด ย่ อ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณ ของศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัด
อุทัยธานี นํามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี 2) เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ให้มี
รูปแบบทันสมัย โดยใช้ลวดลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักออกแบบ
ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ รวมจํานวน 209 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี จากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานีทั้ง 5
ประเภท ประกอบด้วย 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 การศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณ ของศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัด
อุทัยธานี จากการสํารวจและสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและผู้จัดจําหน่าย พบว่า ลายผ้าทอโบราณที่นิยมนํามาผลิตจําหน่าย
ตามท้องตลาด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คื อ ลายสัตว์ หรือ "นักษัตร 12 ชนิด" และลวดลายของผ้าทอลายโบราณอิงกับ
วิถีชีวิตของคนลาวครั่ง ได้แก่ ลายพญานาคลอยน้ํา ลายพญานาคล้อมเพชร ลายช่อฟ้า (ห่อฟ้า) ฯลฯ เป็นต้น ส่วนที่ 2 การ
วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท ที่ใช้วัสดุแตกต่างกัน คื อ กระเป๋าโน้ตบุ๊ค (วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต จากการ
ทอลายผ้ า ) พบว่ า รู ป แบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าเก็บเอกสาร (วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต จากการ
พิ ม พ์ ล วดลายลงบนหนั ง ) พบว่ า รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าถือสตรี (วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต จาก
การทอลายผ้ า ) พบว่ า รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 66.70 กระเป๋าเครื่องสําอาง (วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต จากการ
ทอลวดลายโบราณ) พบว่ า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 44.40 และกระเป๋าเดินทาง (วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต
จากการทอลวดลายโบราณ) พบว่ า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ 55.60 และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ได้แก่ ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเดินทาง ( x =4.23) ด้านวัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร ( x =4.11) ด้านความสวยงาม (Aesthetic)
พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเครื่องสําอาง ( x =4.05) ด้านการใช้สี (Color) พบว่า กลุ่ม
ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร ( x =4.12) ด้านประโยชน์ใช้สอย (funchion) พบว่า
กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี ( x =4.10) ด้านการดูแลและบํารุงรักษา (Care and
maintenance) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี ( x =4.04) และด้านลวดลาย
(Pattern) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร ( x =4.10)
คํา สํา คั ญ : การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี/ผ้าทอโบราณบ้านผาทัง่ /จังหวัดอุทัยธานี
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ABSTRACT
This research aims to: 1) study traditional textile patterns of the Ban Pa Tang traditional
textile pattern center, Uthai Thani province and use the acquired data to design ladies’ bags; 2) develop
and design ladies’ bags using Ban Pa Tang traditional textile patterns; 3) evaluate satisfaction of people who
are interested in products and patterns of ladies’ bags. The sample group included 209 designers,
entrepreneur and people who were interested in the products. Tools used in the research included
interviews and questionnaires. Statistics used in the research were percentage, means (  ) and standard
deviation (SD).
Research findings were as follows; Development and design of five types of ladies’ bags from Ban
Pa Tang, Uthai Thani province comprised of three parts. Part I: studies of traditional textile patterns of the
Ban Pa Tang traditional textile pattern center, Uthai Thani province. According to the surveys and
interviews with entrepreneurs and distributors, textile patterns that were popular were divided into two
types: animals’ patterns or " Naksat: 12 types" and patterns of traditional textile patterns based on lifestyle
of Laotians such as a pattern of floating nagas, a pattern of nagas surrounding diamonds, a pattern of cho fa
(ho fa), etc. Part II: analysis of designs of ladies’ bags using different materials, i.e. notebook bags
(materials being textiles). It was found that the first pattern was the most appropriate,
66.70% suitcases (materials being printings on the leather). It was found that the second
pattern was the most appropriate 66.70%, ladies’ bags (materials being patterned textiles). It
was found that the third pattern was the most appropriate, 66.70%, cosmetic bags (materials
being ancient-patterned textiles). It was found that the first pattern was the most
appropriate, 44.40%, document bags (materials being ancient-patterned textiles). It was found
that the first pattern was the most appropriate, 55.60%. Part III: analysis of satisfaction of people
who were interested in ladies’ bags and patterns on ladies’ bags including structure of ladies’ bags. It was
found that people were interested in patterns of suitcases ( x =4.23) in terms of materials used to
make ladies’ bags. It was found that people were interested in patterns of document bags ( x =4.11)in
terms of Aesthetic. It was found that people were satisfied with patterns of cosmetic bags ( x =4.05) in
terms of color use. It was found that people were satisfied with patterns of document bags ( x =4.12)
in terms of funchion. It was found that people were satisfied with patterns of ladies’ bags ( x =4.10) in
terms of care and maintenance. It was found that people were satisfied with patterns of ladies bags
( x =4.04) and patterns. It was found that people were satisfied with patterns of document bags
( x =4.10).
Keywords: development and design of ladies’ bags Ban Pa Tang traditional textiles
Uthai Thani province
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บทนํา
ในปัจจุบันกระเป๋าเป็นสิ่งของที่จําเป็นและสําคัญของมนุษย์ในการเก็บสิ่งของสําคัญต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปตาม
สถานที่ต่างๆ ซึ่งกระเป๋ามีส่วนช่วยในการเก็บสิ่งของที่ใช้ในการเดินทาง เช่น เครื่องสําอาง เงิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เราอยากจะ
พกพา เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนเราต้องมีกระเป๋าที่เลือกมาเพื่อถือติดตัวไปในทุกที่ นอกจากกระเป๋าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับใส่
สิ่งของต่างๆ แล้วในปัจจุบันกระเป๋า ยังเปรียบเสมือนเครื่องประดับ คู่กายอีก ชิ้นหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในเวลาออกจาก
บ้าน กระเป๋ามีหลายรูปแบบและให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ตามสมัยนิยม ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ สําหรับสุภาพสตรีมีรูแปบบ
สี สั น ที่ ส วยงาม ฯลฯ ซึ่ ง มี ก ารจํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาดมี ห ลายยี่ ห้ อ เนื่ อ งจากตลาดกระเป๋ า สตรี ปั จ จุ บั น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแข่งขันกันสูง
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมระดมนักการตลาด ดีไซเนอร์
ชั้นแนวหน้า และผู้บริหารห้างร้านที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ยกระดับสินค้า OTOP สู่ระดับสากล โดยผลักดันโครงการ
“พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับคําสั่งซื้อ” หรือ“TOP OTOP” เร่งเครื่องเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ดาวเด่นจากทุกภูมิภาค ปรับโฉม
รูปแบบสินค้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังมองไปไกลถึงอนาคต ซึ่งอาจสร้างแบรนด์ “TOPOTOP” ติด
ตลาดโลกได้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังการทําสินค้า OTOP ให้เป็น TOPOTOP
ต้องพัฒนาสินค้า ต้องปรับปรุงสินค้า ต้องพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการปรับรูปแบบและดีไซน์ใหม่ เพื่อผลักดันสินค้า
ให้เข้าตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้น เพื่อทําให้ยอดขายดีขึ้น และสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ แต่สิ่งสําคัญคือ จุดแข็งที่มีต้อง
ไม่เปลี่ยน โดยเฉพาะคุณภาพผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ต้องระวัง คือ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เน้นธรรมชาติไม่มีสารเคมี แม้จะ
เป็นสินค้า OTOP แต่ก็ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าได้ (อุตสาหกรรมสาร,2554)
อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการ “ทอผ้าลายโบราณ” การทอผ้าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านบ้านผาทั่ง
จากเดิมเป็นแค่กิจกรรมเล็ก ๆ ของแม่บ้านที่รวมตัวกันนํา "ผ้าฝ้ายทอมือ" ลวดลายแบบโบราณมาตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ แต่มี
ฝีมือที่ประณีตจึงทําให้ได้มีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย ผลิตสิ่งทอโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศและทําออกจําหน่ายในรูปสิ่งทอ
ผ้าไหม เสื้อผ้า มีเอกลักษณ์สวยงามเฉพาะในแบบของกลุ่มบ้านผาทั่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าโบราณ และลวดลายผ้า
โบราณ และที่สําคัญเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน สําหรับกลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่งได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และในปี
2545 จัดตั้ง “ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” ขึ้นและได้รวบรวมผ้าทอ ซึ่งเป็นผลงานของสมาชิกของศูนย์นํามาจัดจําหน่าย
มากมายหลายรูปแบบที่งดงาม กระบวนการผลิตกลุ่มชาวบ้านเริ่มทําตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงการทอผ้า โดยเริ่มจากการปลูกฝ้าย
เมื่อฝ้ายออกดอกก็เก็บมาลิ่วเอาเมล็ดฝ้ายออก จากนั้นนําด้ายไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงใช้เปลือกไม้ประดู่ สีเหลืองใช้
แก่นขนุน สีเขียวใช้ใบสัก หรือใบเตย สีกรมท่า หรือสีดําใช้ต้นคราม ผลงานของกลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่งนั้น ได้ถูกเผยแพร่และยัง
ได้รับความนิยมทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับชาวต่างชาตินั้น มีความสนใจในงานสิ่งทอทํามือของไทยเป็นทุนอยู่
แล้ว เพราะต่างก็ประทับใจในลวดลายสิ่งทอไทยที่มีความวิจิตรบรรจงสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นชนชาติที่มี
ละเอียดอ่อนละเมียดละไม จึงไม่แปลกที่ผลงานของกลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่งจะได้รับความนิยมและไม่ยากที่จะได้รับโอกาสเปิดสู่
ตลาดสิ่งทอเช่นเดียวกับงานสิ่งทออื่นในบ้านเรา
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นชองกลุ่มแม่บ้านผาทั่ง ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณ ของ
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในอดีตเป็นชาวลาวเวียง ลาวครั่ง เดินทางมาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านผาทั่ง อําเภอห้วยแห้ง ตําบลบ้าน
ไร่ เป็นวิถีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาชนลาวเมื่อประมาณ 300 ปี ได้เก็บรวบรวม
ลายผ้าทอโบราณกว่า 500 ลาย ซึ่งเป็นลายที่เลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ ลายพญานาค ลายข้างกระแต ลายสร้อยสา เป็นต้น
ผนวกกับการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย สร้างกี่ สืบสานตํานานการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือ พัฒนางานฝีมือ
จนได้รับรางวัลมากมาย สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวลาวเวียง ด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น จึงทําให้เกิดแนวคิดในการที่จะ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี สํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่นํามาเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี มี 5 ประเภท ได้แก่ กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค กระเป๋าเก็บ
เอกสาร กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าเครื่องสําอาง และกระเป๋าเดินทาง ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้า
ทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี ทางผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางในการออกแบบตามลักษณะของการทํางานออกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ การออกแบบรูปทรงและการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี งานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
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ประกอบธุรกิจกระเป๋าสตรี และนักออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนําไปเป็นแนวทางปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณ ฑ์ ให้มีความสวยงาม ความแตกต่างและน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด อันจะส่ง ผลดีต่อ
การตลาดของผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีต่อไป

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
1. เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณ ของศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานีนํามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ให้มีรูปแบบทันสมัย โดยใช้ลวดลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่งเป็น
องค์ประกอบในการออกแบบ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี

กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
กรอบแนวคิดที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจ
การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
(Satisfaction)
โครงสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
ประกอบด้วย
(อุดมศักดิ์ สาริบุตร, (2550: หน้า 18-19 )
1) รูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
2) ขนาด
3) การใช้สี
4) วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเป๋ า สตรี
ประกอบด้วย การทอลายผ้า การพิมพ์
ลายลงบนผ้าทอ และการพิ มพ์ล ายลง
บนหนัง
5) ประโยชน์ใช้สอย

ลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
ประกอบด้วย(สิทธิศักดิ์ ธัญศรี
สวัสดิ์กุล,2529: หน้า 136)
1) ความสวยงาม
2) สี
3) การจัดวางลวดลาย
4) ความเหมาะสมกับรูปแบบ
2. ขอบเขตของการวิ
จั ย
กระเป๋าสตรี
5) ประโยชน์ใช้สอย

การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
จากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง
จังหวัดอุทัยธานี

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ระเภท
1) กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค จํานวน 3 ใบ
2) กระเป๋าเก็บเอกสาร จํานวน 3 ใบ
3) กระเป๋าถือสตรี จํานวน 3 ใบ
4) กระเป๋าเครื่องสําอาง จํานวน 3 ใบ
5) กระเป๋าเดินทาง จํานวน 3 ใบ

ภาพ 1 แสดงกรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ความพึงพอใจด้านโครงสร้าง
และด้านลวดลายผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี
ทั้ง 5 ประเภท

ความพึงพอใจ (Satisfaction)
1. ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี (Structure)
2. ด้านวัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี (Material)
3. ด้านความสวยงาม
(Aesthetic)
4. ด้านการใช้สี (Color)
5. ด้านประโยชน์ใช้สอย
(funchion)
6. ด้านการดูแลและบํารุงรักษา
(Care and maintenance)
7. ด้านลวดลาย (Pattern)
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ขอบเขตของการวิ จั ย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ กําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็นขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย
กลุ่มนักออกแบบ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบไม่
ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 3 คน มีดังนี้
1. นักออกแบบกระเป๋า จํานวน 2 คน
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 1 คน
กลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการทอผ้าไม่ต่ํากว่า 5 ปี มี 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาตาโพ จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 คน
2. กลุ่มทอผ้าทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 คน
3. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 คน
กลุ่มผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีไม่ต่ํากว่า 5 ปี มี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าไหม จํานวน 1 คน
2. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังเทียม จํานวน 1 คน
3. กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า จํานวน 1 คน
ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ คือ ประชาชนเพศชายและเพศหญิงทั่วไปที่อยู่ในท้องถิ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่
สนใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี จํานวน 200 คน
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีทั้ง 5 ประเภท มีองค์ประกอบในการออกแบบแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้ศึกษาในองค์ประกอบความพึงพอใจในด้านต่างๆ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ประกอบด้วย
1) ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Style)
2) ด้านความสวยงาม (Aesthetic)
3) ด้านการใช้สี (Color)
3) วัสดุที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Material)
4) ด้านประโยชน์ใช้สอย (funchion)
ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย ลวดลายโบราณ
บ้านผาทั่งที่นิยมใช้ คือ ลายโบราณ และลายสัตว์ 12 ราศรี นํามาจัดวางองค์ประกอบลายขึ้นใหม่ ดังนี้
1) ความสวยงาม
2) การใช้สี
3) การจัดองค์ประกอบของลาย
4) ความเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป่าสตรี

125

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2558
______________________________________________________________________________________________

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอ โบราณบ้านผาทั่งจังหวัดอุทัยธานี” ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
การกําหนดลักษณะเครื่องมือ
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งขั้นตอนการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอโบราณ ของศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
นํามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ใช้ แบบสํารวจข้อมูลในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสํารวจ
รูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี และแบบสํารวจลวดลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
ส่วนที่ 2 : แบบสํารวจลวดและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลในการวิจัยลายผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัด
อุทัยธานี ที่นิยมนํามาผลิตจําหน่ายตามท้องตลาด
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ให้มีรูปแบบทันสมัย โดยใช้ลวดลายผ้าทอ
โบราณบ้านผาทั่งเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้สอบถามข้อมูลจากกลุ่มนัก
ออกแบบผู้ประกอบการและผู้บริโภคสินค้า เพื่อสอบถามด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น
ใหม่ คือ แบบสอบถามความต้องการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี และแบบสอบถามความคิดเห็นด้านการออกแบบ
รูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี พร้อมภาพหุ่นจําลอง
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้า
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี พร้อมกระเป๋าที่ผลิต
จริงทั้ง 5 ประเภท

เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งตามลักษณะการทางานได้
ดังนี้
1. แบบสํารวจรูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling ) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเรียบเรียงลงตารางพร้อมภาพประกอบ
2. แบบสํารวจลวดลายผ้าทอโบราณ ที่นิยมนํามาผลิตเพื่อจําหน่ายในท้องตลาด ในจังหวัดอุทัยธานี
เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านทัพหลวง ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง และกลุ่มทอผ้าไพจิตต์จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเรียบ
เรียงลงตารางพร้อมภาพประกอบ
3. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด เพื่อนํามาเป็นข้อมูล
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี
และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี โดยกลุ่มนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้จําหน่ายสินค้า และผู้บริโภคสินค้า ที่ผู้วิจัยออกแบบ
ขึ้นใหม่ เพื่อนํามาวิเคราะห์คุณลักษณะองค์ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ได้แก่ รูปทรง ขนาด วัสดุที่ใช้ทําบรรจุ
ภัณฑ์ สี คุณภาพ และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี บันทึกเป็นภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ และเรียบเรียงข้อมูลลงตาราง เพื่อกําหนด
เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี

การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณา (Description Statistic) เป็ น การอธิ บ ายข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะต่ า งๆ
ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ ศึ ก ษา ดั ง นี้
- การอธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ที่ศึกษาในด้าน เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
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วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
- การอธิบายความคิดเห็นของกลุ่มนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้จาหน่ายสินค้าที่มีต่อรูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สตรี และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ที่นักวิจัยออกแบบขึ้นใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอผลในรูปแบบ
ความเรียง
- การอธิบายความพึงพอใจของกลุ่มที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี และลวดลายผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี ที่นักวิจัยออกแบบขึ้นใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Diviation) มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอผลในรูปแบบความเรียง

สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ทางผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS for Window โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) มาสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยการ
บรรยายและนําเสนอผลในรูปแบบความเรียงประเมิ น ความพึงพอใจของกลุ่มที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปทรงผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สตรี และลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ที่นักวิจัยออกแบบขึ้นใหม่

สรุ ป ผลการวิ จั ย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี โดยผ่ า นความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้ า นมาสรุ ป ผล และนํา ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจมาวิ เ คราะห์ แ ล้ ว นํา เสนอใน
รู ป แบบของตารางและเรี ย บเรี ย ง ดั ง นี้

ขั้ น ตอนการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท โดยใช้วัสดุในการผลิตลายต่างกัน ได้แก่ 1) วัสดุที่ใช้ผลิตจากการ
พิมพ์ลาย 2) วัสดุที่ใช้ผลิตจากการทอลายผ้า และ 3) วัสดุที่ใช้ผลิตจากการพิมพ์ลายลงบนหนัง (ให้กลุ่มนักออกแบบและกลุ่ม
ผู้ประกอบการ คัดเลือกเพียง 1 แบบ) ดังนี้
ประเภทที่ 1 : รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าโน้ตบุ๊ค

ภาพ 2 แสดงรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าโน้ตบุ๊ค
ประเภทที่ 2 : รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บเอกสาร

ภาพ 3 แสดงรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บเอกสาร
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ประเภทที่ 3 : รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี

ภาพ 4 แสดงรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บถือสตรี

ประเภทที่ 4 : รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเครื่องสําอาง

ภาพ 4 แสดงรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเครื่องสําอาง

ประเภทที่ 5 : ลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง

ภาพ 5 แสดงรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเครื่องเดินทาง
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สรุปผลการวิจยั การออกแบบรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง
5 ประเภท ที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มนักออกแบบและผู้ประกอบการและนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นํามาสอบถาม
ความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดังนี้
ตาราง 1 การหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท (n=200 คน)
แบบที่ 1
(กระเป๋า
โน้ตบุ๊ค)

แบบที่ 2
(กระเป๋าเก็บ
เอกสาร)

แบบที่ 3
(กระเป๋าถือ
สตรี)

แบบที่ 4
(กระเป๋า
เครื่องสําอาง)

แบบที่ 5
(กระเป๋า
เดินทาง)
ระดับ
ความพึง
พอใจ

รายการประเมิน

x

S.D.

1. ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Structure)
1.1 รูปทรงมีความสวยงามและแข็งแรง
3.98 0.74
1.2 ขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3.77 0.79
1.3 กระเป๋ามีระบบเปิด-ปิด ที่สะดวกและ
เหมาะสมกับการใช้งาน
3.81 0.91
ค่าเฉลี่ยรวม
3.85 0.70
2. ด้านวัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Material)
2.1 มีความสวยงามเข้ากับรูปแบบกระเป๋า
3.76 0.90
2.2 มีความทนทานต่อการใช้งาน
3.94 0.86
ค่าเฉลี่ยรวม
3.85 0.81
3. ด้านความสวยงาม (Aesthetic)
3.1 กระเป๋ามีรูปแบบทันสมัย
3.59 0.88
3.2 กระเป๋ามีรูปทรงที่สวยงาม
3.66 0.92
3.3 อุปกรณ์ที่นํามาตกแต่งกระเป๋ามีความ
เหมาะสมและสวยงาม
3.66 1.00
ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 0.82
4. ด้านการใช้สี (Color)
4.1 สีที่ใช้ทันสมัย
3.80 0.78
4.2 สีเหมาะสมกับกระเป๋าและสวยงาม
3.76 0.92
ค่าเฉลี่ยรวม
3.78 0.80
5. ด้านประโยชน์ใช้สอย (function)
5.1 มีความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์
3.95 0.83
5.2 มีความสะดวกในการนําพา เช่น ถือ
3.91 0.90
ค่าเฉลี่ยรวม
3.93 0.78
6. ด้านการดูแลและบํารุงรักษา (Care and maintenance)
6.1 ง่ายต่อการทําความสะอาด
3.67 0.93
6.2 ง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชํารุด
3.75 0.86
ค่าเฉลี่ยรวม
3.71 0.84

x

S.D.

x

S.D.

x

S.D.

3.97
4.06

0.86
0.73

4.07
4.11

0.79
0.79

4.05
3.97

0.78
0.80

4.16 0.80
4.21 0.83

มาก
มาก

4.12
4.05

0.77
0.70

4.05
4.08

0.85
0.74

3.85
3.95

1.04
0.77

4.34 0.74
4.23 0.70

มาก
มาก

4.13 0.74 4.00 0.90 3.95
4.09 0.89 4.19 0.75 4.02
4.11 0.74 4.09 0.76 3.99

0.87
0.79
0.76

4.05 0.85
4.16 0.82
4.10 0.78

มาก
มาก
มาก

4.00
4.08

0.82 4.02
0.84 4.07

0.83
0.78

4.00
3.95

0.88
0.90

มาก
มาก

4.04 0.86 4.01 0.87 4.06
4.04 0.70 3.95 0.76 4.05

0.82
0.75

3.97 0.93
3.97 0.83

มาก
มาก

4.06 0.77 3.97 0.90 4.02
4.17 0.76 4.02 0.87 4.07
4.12 0.72 4.00 0.85 4.04

0.81
0.67
0.71

3.93 0.98
3.90 0.87
3.91 0.88

มาก
มาก
มาก

4.09 0.71 3.98 0.92 3.98
4.03 0.93 4.22 0.72 3.94
4.06 0.76 4.10 0.74 3.96

0.86
0.96
0.86

4.05 0.87
3.96 1.00
4.00 0.84

มาก
มาก
มาก

3.76 0.79 3.87 0.86 3.96
3.85 0.79 3.93 0.81 3.92
3.81 0.70 3.90 0.81 3.94

0.78
0.91
0.80

4.10 0.83
3.99 0.90
4.04 0.83

มาก
มาก
มาก

0.76
0.76
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x
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ตาราง 1 (ต่ อ )
แบบที่ 1
(กระเป๋า
โน้ตบุ๊ค)

แบบที่ 2
(กระเป๋าเก็บ
เอกสาร)

แบบที่ 3
(กระเป๋าถือ
สตรี)

แบบที่ 4
(กระเป๋า
เครื่องสําอาง)

แบบที่ 5
(กระเป๋า
เดินทาง)
ระดับ
ความพึง
พอใจ

รายการประเมิน

7. ด้านลวดลาย (Pattern)
7.1 การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ลาวครั่ง
7.2 มีความสวยงามและแปลกใหม่ ทันสมัย
7.3 ลวดลายมีความเหมาะสมกับรูปแบบ
กระเป๋า
7.4 สีของลวดลายมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบกระเป๋า
ค่าเฉลี่ยรวม
ผลรวมค่าเฉลี่ยรวมทัง้ 7 ด้าน

x

S.D.

x

S.D.

0.83 4.06 0.87 4.00
0.98 4.16 0.71 3.88

0.92
0.89

4.06
3.97

0.89
1.00

4.16 0.78
3.89 0.95

มาก
มาก

3.86 0.82 4.09 0.73 3.95

0.83

3.98

0.74

3.84

0.98

มาก

3.85 0.91 4.11 0.79 3.97 0.86 3.99
3.95 0.78 4.10 0.65 3.95 0.77 4.00
3.82 0.61 4.05 0.56 4.00 0.63 3.99

0.81
0.77
0.64

3.80 0.98
3.92 0.82
4.02 0.65

มาก
มาก
มาก

4.07
4.03

S.D.

x

S.D.

x

x

S.D.

จากตาราง 1 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้
ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Structure) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระเป๋าเดินทาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ( x =4.23)(S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
รูปทรงมีความสวยงามและแข็งแรง ( x =4.16)(S.D.=0.80) ขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์( x =4.21) (S.D.=0.83) และ
กระเป๋ามีระบบเปิด-ปิดที่สะดวกและเหมาะสมกับการใช้งาน( x =4.34) (S.D.= 0.74) ตามลําดับ
ด้านวัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Material) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.11) (S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีความสวยงามเข้ากับรูปแบบกระเป๋า ( x =4.13) (S.D.=0.74) และมีความทนทานต่อการใช้งาน ( x =4.09) (S.D.=0.89)
ตามลําดับ
ด้านความสวยงาม (Aesthetic) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเครื่องสําอาง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.05) (S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระเป๋ามีรูปแบบทันสมัย
( x =4.02) (S.D.=0.83) กระเป๋ามีรูปทรงที่สวยงาม ( x =4.07) (S.D.=0.78) และอุปกรณ์ที่นํามาตกแต่งกระเป๋ามีความ
เหมาะสมและสวยงาม( x =4.06) (S.D.=0.82) ตามลําดับ
ด้านการใช้สี (Color) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.12) (S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สีที่ใช้ทันสมัย ( x =4.06)
(S.D.=0.77) และสีเหมาะสมกับกระเป๋าและสวยงาม ( x =4.17) (S.D.=0.76) ตามลําดับ
ด้านประโยชน์ใช้สอย (funchion) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี โ ด ย
ภ า พ ร ว ม อ ยู่ใ น ร ะ ดับ ม า ก มีผ ล ค่า เ ฉ ลี่ย สูง สุด ( x =4.10)(S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสะดวกในการ
จัดเก็บอุปกรณ์ ( x =3.98)(S.D.=0.92) และมีความสะดวกในการนําพา เช่น ถือ สะพายข้าง ( x =4.22) (S.D.=0.72) ตามลําดับ
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ด้านการดูแลและบํารุงรักษา (Care and maintenance) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระเป๋าถือสตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.04) (S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ง่าย
ต่อการทําความสะอาด ( x =4.10)(S.D.=0.83) และง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชํารุด ( x =3.99) (S.D.=0.90) ตามลําดับ
ด้านลวดลาย (Pattern) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.10) (S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ลาว
ครั่ง ( x =4.06) (S.D.=0.87) มีความสวยงามและแปลกใหม่ ทันสมัย ( x =4.61) (S.D.=0.71) ลวดลายมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบกระเป๋า ( x =4.09) (S.D.=0.73) และสีของลวดลายมีความเหมาะสมกับรูปแบบกระเป๋า ( x =4.11)(S.D.=0.79)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.05)(S.D.=0.56) รองลงมากระเป๋าเดินทาง ( x =4.02) (S.D.=0.65) กระเป๋าถือสตรี
( x =4.00) (S.D.=0.63) กระเป๋าเครื่องสาอาง ( x =3.99)(S.D.= 0.64) และกระเป๋าโน้ตบุ๊ก ( x =3.82)(S.D.= 0.61)

อภิ ป รายผลการวิ จั ย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี พบว่า กลุ่มนักออกแบบและผู้ประกอบการ มี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท ตามลักษณะการออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์และการจัดวางลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระชัย สุขสด, (2544: หน้า
88-92) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี นักออกแบบต้องคํานึงถึงองค์ประกอบและหลักการออกแบบ โดย
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอยู่ 9 ประการ คือ 1) หน้าที่ใช้สอย 2) ความปลอดภัย 3) ความแข็งแรง 4) ความสะดวกสบายใน
การใช้ 5) ความสวยงาม 6) ราคาพอสมควร 7) การซ่อมแซมง่าย 8) วัสดุและการผลิต 9) การขนส่ง และตรงกับแนวคิดของ รัฐ
ไท พรเจริญ, (2546: หน้า 1) กล่าวว่า การออกแบบเกิดขึ้นมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อจุดประสงค์ที่สําคัญจะต้องสร้างสินค้าให้ดึงดูดใจผู้บริโภค ความสวยงามและดูแปลกตารวมถึง
สามารถใช้งานได้ดีในราคาที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภค จํานวน 200 คน มีผลความพึงพอใจที่มี
รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ทั้ง 5 ประเภท พบว่า
1. ด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Structure) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระเป๋าเดินทาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ( x =4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปทรงมีความ
สวยงามและแข็งแรง ขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และกระเป๋ามีระบบเปิด-ปิดที่สะดวกและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร, (2550: หน้า18-19 ) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจะต้อง
พิจารณาในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) หน้าที่ใช้สอย การออกแบบเหมาะกับการใช้งาน 2) วัสดุต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงาน มีความ
ทนทานและประหยัด 3) โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ควรทําให้เหมาะกับงานมีความทนทาน ประหยัด และใช้วัสดุที่เหมาะสม 4)
ความสะดวกสบายในการใช้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งานและขนาดความสูง และ 5) ความงามที่มีรูปร่างและ
ขนาดที่เหมาะสม
2. ด้านวัสดุที่ใช้ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี (Material) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
สวยงามเข้ากับรูปแบบกระเป๋า และมีความทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สําราญ พรพลทอง, (2548: หน้า
92) กล่าวว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการผลิตกระเป๋า คือ แหล่งซื้อวัตถุดิบที่สะดวก ใช้แรงงานชุมชน การผลิตที่ชํานาญการและ
เหมาะสมกับรูปร่างผลิตภัณฑ์ ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ เพศ วัย การดูแลรักษาและการซ่อมแซมง่าย
3. ด้านความสวยงาม (Aesthetic) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเครื่องสําอาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระเป๋ามีรูปแบบทันสมัย มีรูปทรง
ที่สวยงาม และอุปกรณ์ที่นํามาตกแต่งกระเป๋ามีความเหมาะสมและสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัฐไท พรเจริญ, (2546:
หน้า 7) กล่าวว่า ความสวยงามน่าใช้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้บริโภค โดยให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ สีสัน รวมทั้งความเรียบร้อยของ
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วัสดุที่ใช้ผลิตนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกที่สมดุลย์ (Balance) สร้างความงามเพื่อดูแปลกใหม่ออกไปจาก
ผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งการเน้น (Emphasis) ที่ดูแล้วสบายตาขึ้น โดยใช้สีกับพื้นผิววัสดุมาทําให้เกิดความสวยงาม
4. ด้านการใช้สี (Color) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด( x =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สีที่ใช้ทันสมัยและสีเหมาะสมกับกระเป๋าและ
สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียติ ตั้งนโม, (2539) กล่าวถึง ประโยชน์ของสีในการออกแบบ ได้แก่ 1) การใช้สีเพื่อ
เรียกร้องความสนใจ สีสามารถเรียกร้องความสนใจได้ดีกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ตาสามารถจับสีได้ก่อนอื่น ตามมาด้วยภาพและ
สัญลักษณ์ต่างๆ จากนั้นจึงเป็นตัวอักษรตามมาด้วยรูปทรง ข้อความและลวดลายซ้ํา 2) การใช้สีเพื่อดึงดูดความสนใจ งาน
ออกแบบที่มีสีสันสามารถดึงดูดคนดูไว้ได้ทนนานกว่าการใช้สีขาว-ดํา การใช้สีเพื่อสื่อสารข้อมูล สีทําให้ผู้ดูจดจําข้อมูลสื่อสารและ
งานออกแบบนั้นได้เป็นอย่างดี ระดับการสื่อสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสอื่นๆ 3) การใช้สีเพื่อสื่อสาร
ข้อมูล สีทําให้ผู้ดูจดจําข้อมูลเพื่อสื่อสารผลงานออกแบบนั้นได้เป็นอย่างดี ระดับการสื่อสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุ้น
ประสาทสัมผัสอื่นๆ และสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก
5. ด้านประโยชน์ใช้สอย (funchion) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์
และมีความสะดวกในการนําพา เช่น ถือ หรือ สะพายข้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัฐไท พรเจริญ, (2546: หน้า 4) กล่าวว่า
ประโยชน์ใช้สอยสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสนองตอบการใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ มิใช่ออกแบบให้สวยงามอย่างเดียว
ในปัจจุบันประโยชน์ใช้สอยสามารถสร้างจุดขายที่ดีให้กับสินค้า
6. ด้านการดูแลและบํารุงรักษา (Care and maintenance) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบกระเป๋าถือสตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ง่ายต่อการ
ทําความสะอาด และง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชํารุด ในการผลิตสินค้าทุกประเภทออกมาจําหน่ายต้องให้ความสําคัญกับ
การดูแลและบํารุงรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพเดิม เช่น ง่ายต่อการทําความสะอาด เมื่อเกิดการชํารุดเสียหายหาวัสดุทดแทนได้ง่าย
7. ด้านลวดลาย (Pattern) พบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกระเป๋าเก็บเอกสาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ลาวครั่ง มี
ความสวยงามและแปลกใหม่ทันสมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับรูปแบบกระเป๋า และสีของลวดลายมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบกระเป๋า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, (2548) กล่าวว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คือ
ต้องแสดงคุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น ลวดลายผ้าทอที่มีจุดเด่นของ
แต่ละภาคไม่เหมือนกัน วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น ผลิตได้จริง โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ราคาที่ซื้อได้ ชอบแล้ว
ซื้อได้เลยไม่คิดมาก มีความสวยงามและน่าสนใจ รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา โดยยังสื่อถึงเอกลักษณ์ประจําถิ่น

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย สามารถนําไปพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีและนํามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบให้ทันสมัยและเข้ากับ เพศ วัย และรายได้ของผู้บริโภค
2. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีที่ผู้วิจัยออกแบบ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรูปแบบ สามารถนําไปพัฒนาใน
ระบบอุตสาหกรรมได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีให้มากกว่านี้ และศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบให้ทันสมัยและเข้ากับ เพศ วัย และรายได้ของผู้บริโภค
2. ควรศึกษาเทคนิคการออกแบบลวดลายและการจัดวางองค์ประกอบลวดลายผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี ที่สามารถ
นําไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้
3. ควรมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีจํานวนหลากหลาย และมีจํานวนมากกว่าที่กําหนดในการวิจัย เพราะจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพนํามาใช้ในการวิจัย
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4. แรงงานด้านการทอผ้าเริ่มขาดแคลน จึงควรมีการสนับสนุนด้านการพัฒนาแรงงานการทอผ้าไม่ให้สูญหายไปจาก
สังคมความเป็นไทย

กิ ต ติ ก รรมประกาศ
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีจากผ้าทอโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานีค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ความ
อนุ เ คราะห์ และติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานจากสถาบั น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี และคณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ณ ที่ นี้
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บทคัดย่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญมาก เพราะผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของบรรจุ
ภัณฑ์ ทั้งวัฒนธรรมก็ยังมีอิทธิพลทางการตลาดในเรื่องของการรับรู้ที่แตกต่างกันและพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อ
การส่งออก การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้
ทางด้านจิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรมต่อคุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า และ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม โดยทําการ
สร้างเครื่องมือโดยรูปภาพจําลอง (Stimuli) เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรในวัฒนธรรมไทย
ละวัฒนธรรมมาเลเซีย ผลการวิจัยพบว่า 1.1 เพศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์โดยที่
เพศชายจะมีประสบการในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มี
การใช้และซื้อเองในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศ
หญิง 1.2 ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยภาพดัดแปลงเป็นปัจจัยด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัต
ลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ได้ดีกว่าภาพประกอบประเภทอื่นๆ และวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่ปัจจัยบุคคลหลักในการก่อให้เกิดการรับรู้ที่
แตกต่างหากแต่เป็นด้านเพศ 1.3 แต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค การมองว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือสิ่งน่าเกลียด เป็นการรับรู้ที่แตกต่างไปในแต่ละวัฒนธรรม 1.4 แนวทางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนั้นควรใช้สีโทนร้อน หากแต่วัฒนธรรมมาเลเซียควรใช้สีโทนเย็นเพื่อเพิ่มความหรูหรา
ให้กับบรรจุภัณฑ์
คําสําคัญ ปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การรับรู้ สินค้าอุปโภค ข้ามวัฒนธรรม

ABSTRACT
The packaging design has a very important role because consumers are purchasing from the
perceived image of the package. Both cultures also influence the market in a matter of perception and
different consumption habits, especially products for export. This research is to study the factors that affect
demand for individual products and product categories. To study design reflects the character and identity of
the product packaging to compare the differences of perception (Affective) and (Cognitive) between the
values of the culture and identity of the product and guidelines for packaging consumer in accordance with
the perception of the target cultures. The image simulation tools (Stimuli) as a catalyst for the recognition of
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the sample. The population consisted of culture Indonesian culture in Thailand. The results showed that 1.1
Sex is the main factor affecting the demand for products and product categories by which males are
experiencing in used products, shower gel, but there are some who do not buy the products themselves
unlike women who have used and bought in greater quantities than men in addition, the fabric softener that
men have ever bought and never used less than females. 1.2 Factors packaging design, visual design factors
adaptations reflect the nature and identity of the product packaging has better illustrated others. And that
culture is not a factor in causing people to recognize that there is a certain gender. 1.3 Each culture has a
different perception. Show that culture influences the perception of consumers. The view is beautiful or ugly.
The perceived differently in each culture 1.4 product packaging design guidelines in line with the culture of
Thailand should use warm colors. But Indonesian culture should use cool colors to add luxury to the
package.
Keywords: Element of Package Design, Perception, Consumer, Crossed Cultural

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์คือกลยุทธ์สําคัญในการตอบโจทย์การตลาดกระแสหลักเพื่อสร้างประสบการณ์และอารมณ์
ร่วมระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกระตุ้นให้ผู้บริโภคกระหายที่จะได้เป็นเจ้าของ ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าสินค้าที่วางตั้งขายนั้นมี
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามชวนให้สะดุดตาสะดุดใจแก่ผู้บริโภคอย่างมากและสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้ก็มักจะเป็นสินค้าที่มี
บรรจุภัณฑ์สวยงามได้มาตรฐานเพราะคิดว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีสินค้าที่อยู่ภายในก็คงจะมีคุณภาพดีด้วย(สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์.2550
: 1)
การขยายธุรกิจนับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลของความอยู่รอดและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทําให้ธุรกิจ
ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่การขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ผู้บริโภคที่
เป็นชาวต่างชาติ จําเป็นต้องปรับผลิตภัณฑ์และการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง (วุฒิ สุขเจริญ. 2555: 310)
แสดงให้เห็นว่าลักษณะประจําตัวของแต่ละบุคคลตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเร้ารวมทั้งเวลาที่
เปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนเรา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยทําการเปรียบเทียบรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้บริโภคในตลาดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยได้ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคเป็นกรณีศึกษา โดยเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกของบรรจุภัณฑ์สินค้านั้นสามารถดึงดูดใจให้ผู้บริโภค โดยใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอุปโภค
เป็นกรณีศึกษารวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการรับรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
2.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ระดับและอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
3.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้าน จิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรม
ต่อคุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า
4.เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม
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กรอบการวิจัย
ปัจจัยด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

ปัจจัยด้านบุคคล
เพศ
อายุ
วัฒนธรรม/ศาสนา
ประสบการณ์ในอดีต

ด้านโครงสร้าง
-รูปทรง
-การกําหนดหัวจ่าย
-วัสดุ

การรับรู้
-คุณค่า
-ประโยชน์ใช้สอย
-มีระดับของสินค้า
-ความหรูหราของ
สินค้า
-ความงาม
-อัตลักษณ์

กราฟิก
-Element and
Priciple
-ภาพประกอบ
-สี
-อักษร

ความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์
ความเฉพาะของผลิตภัณฑ์
สภาพแวดล้อม
โชว์ห่วย
ร้านสะดวกซื้อ
ห้างสรรพสินค้า

ประเภทของผลิตภัณฑ์
(ครีมอาบน้ํา/น้ํายาปรับผ้านุ่ม)

ข้อเสนอแนะปัจจัยการออกแบบ
ที่สอดคล้องกับกลุม่ วัฒนธรรม

ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาปัจจัยการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านปัจจัยการออกแบบและทําการลงพื้นที่สํารวจผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคใน
ท้องตลาด เพื่อทําการศึกษาและวิเคราะห์ทําการจัดกลุ่มและเลือกตัวแทนของผลิตภัณฑ์เพื่อทําการศึกษา โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทําการเลือกศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยให้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีบอาบน้ําเป็นตัวแทน
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและให้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ประเภทถุง เพื่อความหลากหลาย
ในการศึกษาด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งได้ทําการสํารวจผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงเพื่อศึกษาปัจจัยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆ และนําไปดําเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 2 ทําการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย
สํารวจผลิตภัณฑ์ภายในท้องตลาดเพื่อทําการวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบในด้านโครงสร้างและกราฟิกที่เหมือนกันและ
ต่างกันมาแยกแยะและเลือกรูปแบบของแต่ละปัจจัยการออกแบบมาทําการเชื่อมโยงกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
การกําหนดตัวแปรด้านปฏิบัติการซึ่งได้จากนิยามด้านมโนทัศน์
สร้างเครื่องมือโดยรูปภาพจําลอง (Stimuli) เป็นตัวกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในประเด็นการรับรู้ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับการรับรู้ของแต่ละวัฒนธรรมในประเด็นต่างๆ โดยมีการใช้แบบสอบถาม
ประกอบ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บแบบสอบถามด้วยการลงภาคสนาม
วิธีดําเนินการวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 11 ระดับการแปลงค่าการรับรู้ คือระดับที่ 6 คือค่าที่อยู่ในตําแหน่ง (0) ไม่สื่อถึงด้านใด
ด้านหนึ่งเลย 1 หมายถึง สื่อถึงประเด็นภาพด้านซ้ายในระดับที่มากที่สุด และ 11 สื่อถึงประเด็นภาพด้านขวามากที่สุด และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคํานวณสถิติแบบสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปหาปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มวัฒนธรรม
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ตาราง 1 แสดงค่าสําหรับวัดระดับการรับรู้ 11 ระดับ
ปัจจัย

ภาพด้านซ้าย

ภาพด้านขวา

10.00– 11.00

11

สื่อถึงประเด็นนั้นๆมากที่สุด

10

9.51 – 10.50

9

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆมาก

8

8.51 – 9.50

7

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆปานกลาง

6

7.51 – 8.50

5

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อย

4

6.51 – 7.50

3

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อยที่สุด

2

5.51 – .650

1

ไม่สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆ

แทนค่า
ระดับการ
รับรู้

4.51 – 5.50

5

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อยที่สุด

4

3.51 – 4.50

3

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆน้อย

2

2.51 – 3.50

1

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆปานกลาง

0

1.51 – 2.50

1

สื่อถึงประเด็นประเด็นนั้นๆมาก

2

1.00– 1.50

3

สื่อถึงประเด็นนั้นๆมากที่สุด

4

ระดับที่แท้จริง

5

การแปรค่าความหมายการรับรู้จากระดับคะแนน

ระดับการ
รับรู้

ขั้นที่ 3 ทําการตรวจสอบเครื่องมือ
ทําการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี และผู้มีความรู้ด้านศิลปะที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยการนําเสนอภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบแก่ผู้ทําการตรวจเครื่องมือการวิจัยและเมื่อผู้
ตรวจสอบเครื่องการวิจัยเห็นภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบแล้วสามารถรับรู้ถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการถามได้หรือไม่ หากมีการ
ตอบคาดเคลื่อนจากสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการถามจะมีการแก้ไขภาพปัจจัยทางด้านการออกแบบจนการผู้ตรวจสอบทุกท่านจะสามารถ
รับรู้ถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการถาม และเมื่อได้เครื่องมือการวิจัยแล้ว จึงนําไปตรวจสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 80 คน
โดยทุกปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ค่าอัลฟ่าคอนบาร์คสูงคือตั้งแต่ 0.8 - 0.9 และมีค่าอัลฟ่าคอนบาร์ครวมอยู่ที่ 0.8838
หมายความว่า เครื่องมือในการวิจัยมีความเสมอต้นเสมอปลายของโครงสร้างคําถาม มีความเที่ยงตรงของกลุ่มตัวชี้วัดไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้มาซึ่งการเป็นตัวแทนของปัจจัยในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลการวิจัย
นําเครื่องมือที่ได้ในการวิจัยลงภาคสนามเก็บข้อมูลในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมาเลเซีย
หากแต่ในวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นเครื่องมือในการวิจัยจะถูกแปลภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งสองวัฒนธรรมนั้นผู้วิจัยได้มาจากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องด้วยทั้งสอง
วัฒนธรรมแม้จะอยู่ในภาคภูมิภาคที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่เห็นได้อย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
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ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และอภิปรายผล
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สรุปและอภิปรายผลเพื่อเสนอแนะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาการรับรู้ปัจจัยการออกแบบที่ส่งผลต่อการรับรู้ใน
ประเด็นต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติม
คําตอบในช่องว่าง จํานวน 6 ข้อ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา คณะ ศาสนา และวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมและประสบการณ์ร่วมต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) จํานวน 8 ข้อ ประกอบไปด้วย การเคยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ํา การเคยซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ํา ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําที่
ไหน ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําเพราะอะไร การเคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม การเคยซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม ซื้อผลิตภัณฑ์
น้ํายาปรับผ้านุ่มที่ไหนและซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มเพราะอะไร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยการตอบด้วยการดูภาพเปรียบเทียบแต่ละคู่ของปัจจัยการ
ออกแบบที่แตกต่างกัน ทั้งหมดจํานวน 40 คู่ปัจจัยการออกแบบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกค่าการรับรู้ในประเด็นการรับรู้ทั้งหมด 7
ประเด็น ได้แก่ คุณค่าของสินค้า ความเหมาะสมกับการใช้งาน ระดับความหรูหราของสินค้า ความงามของสินค้า อัตลักษณ์ของ
สินค้า สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําและสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยทุกปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ค่าอัลฟ่าคอน
บาร์คสูงคือตั้งแต่ 0.8 - 0.9 และมีค่าอัลฟ่าคอนบาร์ครวมอยู่ที่ 0.8838 หมายความว่า เครื่องมือในการวิจัยมีความเสมอต้นเสมอ
ปลายของโครงสร้างคําถาม มีความเที่ยงตรงของกลุ่มตัวชี้วัดไปในทิศทางเดียวกัน
ตาราง 2 แสดงค่าระดับการรับรู้ในแต่ละประเด็น
ปัจจัยด้าน
การออกแบบ
ประเด็นด้านการรับรู้
1. คุณค่าของสินค้า
2. ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน
3. ระดับ ความหรูหรา
ของสินค้า
4. ความงามของสินค้า
5. อัตลักษณ์ของสินค้า
6. สื่อถึงครีมอาบน้ํา
7. สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่ม

รูปภาพด้านซ้าย
5

4

3

2

รูปภาพด้านขวา
1

0

1

2

3

4

ปัจจัยด้าน
การออกแบบ
5

ประเด็นด้านการรับรู้
1. คุณค่าของสินค้า
2. ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน
3. ระดับ ความหรูหราของ
สินค้า
4. ความงามของสินค้า
5. อัตลักษณ์ของสินค้า
6. สื่อถึงครีมอาบน้ํา
7. สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่ม

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยประชากรในวัฒนธรรมไทยและประชากรในวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยผู้วิจัย
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลมีความแตกต่างกันในประเด็นที่จะศึกษาเนื่องด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาและ
ข้อจํากัดในการประสานงานขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษา จึงทําให้ในการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นประชากรใน
วัฒนธรรมไทยจํานวน 104 คน และเป็นประชากรในวัฒนธรรมมาเลเซียจํานวน 96 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมาเลเซียเพื่อให้เกิดความใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในปัจจัย
บุคคลด้านอายุ, รายได้ และการศึกษา โดยด้านของศาสนาในสถานศึกษาที่ลงเก็บแบบสอบถามนั้นก็มีความแตกต่างทางศาสนา
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อย่างชัดเจน เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมมาเลเซียล้วนนับถือศาสนาอิสลามและกลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมไทยล้วนนับถือ
ศาสนาพุทธทั้งสิ้น ในการเก็บแบบสอบถามมีหลายปัจจัยในด้านการออกแบบค่อนข้างมาก การเก็บแบบสอบถามครั้งนี้จึงมีขั้นตอน
ในการเก็บโดยการนําเสนอภาพปัจจัยการออกแบบแต่ละคู่โดยให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาการรับรู้ในแต่ละประเด็น ซึ่งด้วยข้อจํากัด
ของแบบสอบถามและระยะเวลา จึงทําให้การเก็บแบบสอบถามนั้นได้จํานวนบุคคลในแต่ละวัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยบุคคล
ในด้านวัฒนธรรมอาจก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนในผลการรับรู้ดว้ ยจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนที่แตกต่าง หากแต่ด้วยปัจจัย
บุคคลด้านอื่นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนในผลการรับรู้ด้วยจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด

ภาพ 1 ขั้นตอนการลงภาคสนามเก็บแบบสอบถามในมาเลเซีย

ภาพ 2 ขั้นตอนการลงภาคสนามเก็บแบบสอบถามในไทย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าในส่วนของประสบการณ์ในอดีตนั้นกลุ่มตัวอย่าง ล้วนเคยมีประสบการณ์ในการเคยซื้อและ
เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท จากข้อมูลรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ทําให้เห็นว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันใน
2 ลักษณะ คือ
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้บุคคลในแต่ละ
วัฒนธรรมมีการนับถือศาสนาเดียวกันทั้งหมด กล่าวคือวัฒนธรรมไทยนับล้วนนับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมมาเลเซียล้วนนับถือ
ศาสนาอิสลามทั้งหมด จึงทําให้ในการวิจัยครั้งนี้ปจั จัยบุคคลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเป็นตัวแทนซึ่งกันละกัน
2) ความแตกต่างของปัจจัยประสบการณ์ในอดีตทั้งการเคยใช้ เคยซื้อ ซื้อที่ไหน ซื้อเพราะอะไร การวิจัยจึงทําการศึกษา
ในเบื้องต้นว่าปัจจัยด้านบุคคลที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความแตกต่างของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทผลิตภัณฑ์
อย่างไร
โดยแบ่งวิเคราะห์ออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์และทําการเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคคลกับ
ปัจจัยประสบการณ์ในอดีต ผลปรากฏว่า
1.1 เพศเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยที่เพศชายจะมีประสบการในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มีการใช้และซื้อเองในปริมาณที่มากกว่าเพศชาย
อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศหญิง
ผลวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยทราบว่าปัจจัยบุคคลในบ้างด้านนั้นส่งผลต่อประสบการณ์ในอดีตของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาปัจจัยในด้านการออกแบบที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่นําความต่างแตกทางด้านปัจจัยบุคคลมาพิจารณารวมด้วย โดยการนําค่าเฉลี่ย (Mean) มา
วิเคราะห์จัดอันดับตามประเด็นการรับรู้ โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา ลักษณะผลิตภัณฑ์
ประเภทน้ําน้ําปรับผ้านุ่ม ระดับ และอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อของผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา โดยจากผลการวิเคราะห์
สรุปได้ว่า
1.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
1.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
1.1.2 ขวดทรงอิสระสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดทรงตรง
1.1.3 ขวดสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าถุง
1.1.4 แต่ไม่ว่าจะเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์พิเศษหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ธรรมดาต่างไม่สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําโดย
2.1 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
2.1.2 อักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
2. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม โดยจากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่า
2.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
2.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
2.1.2 ขวดด้านข้างกว้าง สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ
2.1.3 ถุงฝาเกลียวด้านข้างสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุงฝาเกลียวตรงกลาง
2.1.4 ถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวด
2.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
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2.2.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
2.2.2 โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าสีเอกรงค์
2.2.3 สีโทนเย็นสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าสีโทนร้อน
2.3.4 แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรทางการหรือไม่ทางการนั้นต่างไม่สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้า
3. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า โดยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
3.1 ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
3.1.1 ฝาปั๊มสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าฝาฟลิบ
3.1.2 ขวดสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าถุง
3.1.3 ขวดทรงสูง สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
3.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย
3.2 อักษรตัวเขียนสื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
4. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
ในส่วนนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าปัจจัยด้านการออกแบบใดที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า โดยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
4.1 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์
4.1.1 ขวดทรงสูงสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย
4.1.2 ขวดสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าถุง
4.1.3 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ
4.2 ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
4.2.1 ภาพดัดแปลงสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดกี ว่าภาพเส้นอย่างง่าย
4.2.1 ตัวอักษรตัวเขียนสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
4.2.3 โครงสีข้างเคียง(analogous)สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดกี ว่าสีเอกรงค์(monochrome)
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่านอกจากปัจจัยด้านบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้ว ปัจจัยด้านการออกแบบ ภาพ
จําลอง(Stimuli) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของบุคคลด้วย ภาพจําลอง(Stimuli) ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันไป
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้านจิตพิสัย(Affective)และพุทธพิสัย(Cognitive)ระหว่างวัฒนธรรมต่อคุณค่า
ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของของสินค้า
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นทําให้เห็นว่าในภาพรวมที่ไม่มีการแบ่งปัจจัยบุคคลที่มีความแตกต่างนั้นแม้จะมีการรับรู้ แต่ก็
เป็นในระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างทางปัจจัยบุคคลที่ชัดเจน ในส่วนนี้จึงเป็นการนําเสนอผล
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ของปัจจัยบุคคลในด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน โดยแบ่ง ประเด็นเป็น พุทธพิสัย
(Cognitive) คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม และจิตพิสัย(Affective) คือ คุณค่า ระดับ อัต
ลักษณ์ ทั้งยังแบ่งปัจจัยการออกแบบเป็นสองส่วน คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่าทุกปัจจัยการออกแบบวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น โดยขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขวดด้านข้าง
แคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.00 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.15 ฝาปั๊มเว้าแคบสื่อถึงความเป็น
ครีมอาบน้ําได้ดีกว่าฝาโค้งกว้าง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.43 วัฒนธรรมคนไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=6.00
วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.60
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.33 และวัสดุใสมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์สื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่า
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วัสดุทึบมองไม่เห็นผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.92 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.63
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่มีการรับรู้มากที่สุดและใกล้เคียงกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียนั้นคือ ตัวอักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าตัวอักษรตัวพิมพ์ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ท่ี
X =8.06 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.92 ปัจจัยการออกแบบที่ วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกัน
เพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ได้ดีกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพจริง โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.84 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.96 โครงสีตรงข้ามสื่อถึงความเป็นครีม
อาบน้ําได้ดีกว่าโครงสร้างสีข้างเคียง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.55 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.82
เส้น ตรงแนวตั้ง สื่ อถึง ความเป็น ครีม อาบน้ํ า ได้ดีก ว่ า เส้ น ตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซี ยมี ค่า เฉลี่ยการรับ รู้ที่ X =7.31
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.16 และเส้นโค้งงดงามสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าเส้นหยัก โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมี่ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.67 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.05 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ สีน้ําหนักอ่อนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้
ดีกว่าสีน้ําหนักแก่ โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.00 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.45 ปัจจัยการ
ออกแบบที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งของวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คือ ตัวอักษรแบบตัวเขียนแบบไม่ทางการและตัวอักษรแบบ
ตัวเขียนแบบทางการ โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.00 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.30
2. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภั ณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.52 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.20 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.90 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.46 วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.13 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.69 และวัสดุเงาสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าวัสดุด้าน โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.09 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.39 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ ถุงปิดด้านข้างสื่อถึงความเป็นน้ํายา
ปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุงไม่ปิดด้านข้าง โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.08 โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=5.53 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับ
ผ้านุ่มได้ดีกว่าขวด โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.08 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าถุง
โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.82, วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่า(ถุง)ไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่า(ถุง)มีรอย
สําหรับเปิดใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.68 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่า(ถุง)มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้า
นุ่มได้ดีกว่า(ถุง)ไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.68 และวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าขวดทรงตรงสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงอิสระ โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =4.81 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดทรงอิสระสื่อถึงความเป็น
น้ํายาปรับผ้านุ่มได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.20
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่าทุกปัจจัยการออกแบบวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมี การรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น โดยอักษรตัวเขียนสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าอักษรตัวพิมพ์
โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.28 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.55, สีโทนเย็นสื่อถึงความเป็น ครีม
อาบน้ําได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.94 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.36 สีบน
พื้นขาวสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าขาวบนพื้นสี โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.86 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ที่ X =6.33 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพจริง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.93 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.42 ภาพอักษรสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.78 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.31 ภาพดัดแปลงสื่อถึงความเป็นครีม
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อาบน้ําได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.97 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=5.33 และเส้นโค้งปกติสื่อถึงความเป็นครีมอาบน้ําได้ดีกว่าเส้นตรงแนวเฉียงโดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.13
วัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.90 แต่ปัจจัยการออกแบบที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งของวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คือ สีซี
เปียและสีขาวดํา โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.43 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.13 และอักษร
ตัวหนาและอักษรแบบบาง โดยวัฒนธรรมไทย มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.24 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.14
3. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.03 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.84 ขวดทรงอิสระสื่อถึงความมีคุณค่า
ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.20 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.49
ขวดทรงเว้ากลางขวดสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงโค้งกลางขวด โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=7.10 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.82 และวัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.84 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.49 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทย
และมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีคุณค่า
ของสินค้า ได้ดีกว่าวัสดุธรรมดา โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.72 โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X
=6.02
ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรม
มาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดยวัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.58 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.67 เส้นตรงแนวตั้งสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้า
ได้ดีกว่าเส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.54 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.73
ภาพอักษรสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าโครงสีข้างเคียง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.99 วัฒนธรรม
ไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.91 โครงสีคู่ตรงข้ามสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าภาพเส้นอย่างง่าย โดยวัฒนธรรมมาเลเซีย
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.57 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.50 และอักษรตัวแคบสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่า
อักษรตัวกว้าง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.86 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.23 ปัจจัยการออกแบบที่
วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าสีโทนร้อนสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีโทนเย็น
โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.40 แต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้สีโทนเย็นสื่อถึงความมีคุณค่าของสินค้าได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.61
4. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test พบว่า
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงเตี้ย โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =2.92 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.71 ขวดด้านข้างกว้างสื่อถึงความมี
ระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดด้านข้างแคบ โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.85 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.75 และขวดทรงอิสระสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.31
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.92 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทย
มีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุธรรมดา โดยวัฒนธรรมไทยมี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.43 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.98
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดย
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วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.39 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.66 สีโทนเย็นสื่อถึงความมีระดับของ
สินค้าได้ดีกว่าสีโทนร้อน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.83 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.98 และ
เส้นตรงแนวตั้ง สื่อถึง ความมีระดับ ของสินค้ า ได้ดีกว่ า เส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรั บรู้ ที่ X =7.47
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.73 ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรม
ไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย ได้แก่ อักษรแบบตัวเขียนสื่อถึงความมีระดับของสินค้าได้ดีกว่าอักษรแบบตัวพิมพ์โดย
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.92 วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.20
5. ปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านการรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม โดยใช้สถิติ Independent Sample T-test
พบว่าระหว่างวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นมีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ขวดทรงสูง สื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดเหลี่ยมทรง
เตี้ย โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =3.56 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =5.23 ขวดทรงอิสระสูงสื่อถึง
ความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าขวดทรงตรงสูง โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.37 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ที่ X =6.75 วัสดุพิเศษสีทองสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุพิเศษสีเงิน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ที่ X =8.01 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.62 และขวดทรงเว้ากลางขวดสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่า
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.08
ขวดทรงโค้งกลางขวด โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.42 วัฒนธรรมไทย
ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่วัฒนธรรมไทยมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
ได้แก่ วัสดุพิเศษสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าวัสดุธรรม โดยวัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.64 วัฒนธรรม
มาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.63
ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นพบว่า ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้เหมือนกันเพียงแต่
วัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โครงสีข้างเคียงสื่อถึงความมีอัตลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าสีเอกรงค์โดย
วัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =8.44 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =6.62 และเส้นตรงแนวตั้งสื่อถึงความมีอัต
ลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าเส้นตรงแนวนอน โดยวัฒนธรรมมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ X =7.31 วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
X =5.90
ผลจากการศึกษาโดยแยกบุคคลทางวัฒนธรรม ทําให้เห็นว่าแต่ละวัฒนธรรมมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการรับ รู้ของผู้บ ริโภค การมองว่าเป็น สิ่งสวยงามหรือสิ่ง น่า เกลียด เป็นการรับ รู้ที่แตกต่างไปในแต่ล ะ
วัฒนธรรม ของผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งตรงกับทฤษฎีของศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม(2549) ในด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาเกณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้อง
กับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างวัฒนธรรม โดยมีบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นกรณีศึกษา ซึ่งหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักออกแบบเพราะต้องการออกแบบให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายจะมีการ
รับรู้จากภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงสิ่งที่อยู่ภายใน หากแต่การรับรู้นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยในหลายด้านซึ่งวัฒนธรรมเป็น
ปัจจัยหลักอีกด้านที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการจะสื่อความหมายอะไรต้องคํานึงถึงการรับรู้ที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงทําการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ควบคู่ไปกับการอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้

สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และประเภทของผลิตภัณฑ์
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของประสบการณ์ในอดีตนั้นกลุ่มตัวอย่างล้วนเคยมี
ประสบการณ์ในการเคยซื้อและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท ทั้งยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทในห้างสรรพสินค้า และยังคง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้งั 2 ประเภทจากยี่ห้อมากกว่ารูปลักษณ์
ปัจจัยบุคคลด้านเพศเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค โดยที่เพศชายจะมีประสบการ
ในการเคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําแต่กับมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เอง ต่างจากเพศหญิงที่มีการใช้และซื้อเองใน
ปริมาณที่มากกว่าเพศชาย อีกทั้งในส่วนของน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเพศชายมีการเคยซื้อและเคยใช้น้อยกว่าเพศหญิง ซึ่งตรงกับที่วุฒิ
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สุขเจริญ (2555) กล่าวว่าเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื่องจากแต่ละเพศย่อมมีความต้องการที่แตกต่าง
กันถึงแม้จะอยู่ในสังคมเดียวกันอีกทั้งเพศชายกับเลือกจะซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่มจากร้านสะดวกซื้อ
มากกว่าหากแต่เพศหญิงกับเลือกจะซื้อในห้างสรรพสินค้ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Underhill อ้างอิงจากสิริภัค
ฤทธิ์น้ําคํา (2554) ที่พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกตัดสินใจซื้อและเลือกชมสินค้าต่างกัน โดยเพศชายจะเดิน
ผ่านช่องทางเดินภายในร้านเร็วกว่าเพศหญิง เพศชายจะใช้เวลามองสินค้าบนชั้นน้อยกว่าเพศหญิง อีกทั้งเพศชายไม่ชอบถามหรือ
ขอความช่วยเหลือ หากหาสินค้าไม่พบจะพยายามเดินวนอยู่2-3รอบก่อนที่จะออกจากร้าน ในขณะที่เพศหญิงจะถามพนักงาน
ภายในร้านถึงสินค้าที่ต้องการ ซึ่งตรงกับลักษณะของห้างสรรพสินค้าที่จะมีพนักงานขายคอยให้บริการและแนะสินค้า
ปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรมเป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในอดีต โดยวัฒนธรรมไทยมีการซื้อผลิตภัณฑ์
ครีมอาบน้ําจากห้างสรรพสินค้ามากกว่าร้านสะดวกซื้อ แต่วัฒนธรรมมาเลเซียมีการซื้อครีมอาบน้ําจากร้านสะดวกซื้อมากกว่า
ห้างสรรพสินค้า ทั้งที่ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มทั้งในวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการซื้อที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
เท่าๆกัน แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยให้ความสําคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํามากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
และวัฒนธรรมไทยยังให้ความสําคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมากกว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และในด้านการเคย
ซื้อและเคยใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มวัฒนธรรมไทยมีการเคยใช้มากกว่าวั ฒนธรรมมาเลเซีย ทําให้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มมากกว่าวัฒนธรรมมาเลเซีย
สรุปผลและอภิปรายปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ ระดับ และอัตลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย ในด้านปัจจัยการออกโดยไม่พิจารณาปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรม
ตามประเด็นต่างๆพบว่า
1. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําด้านรูปทรงนั้นเป็นขวด มีรูปทรงสูง
และเป็นรูปทรงอิสระ ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นฝาปั๊มอีกทั้งเป็นฝาปั๊มแบบกดใช้และถ้าหากเป็นฝาฟลิบก็เป็นฝาฟลิบแบบแคบ
ด้านวัสดุนั้นเป็นแบบทึบด้าน ซึ่งด้านวัสดุพิเศษและธรรมดานั้นไม่ส่งผลใดๆ แต่หากมีการเลือกใช้วัสดุพิเศษนั้นจะเป็นวัสดุพิเศษสี
ทอง โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํานั้นเป็นเส้นโค้งปกติและเส้นโค้งงดงามที่ดูนุ่มนวล
ภาพประกอบนั้นเป็นภาพแบบดัดแปลง สีที่ใช้นั้นเป็นสีบนพื้นขาวและโครงสีคู่ตรงข้าม ตัวอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียนและมีความ
เป็นทางการ
2. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม ด้านรูปทรงนั้นเป็นทรงสูงและมี
ด้านข้างกว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นถุงที่มีฝาเกลียวด้านข้าง ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของฝาเปิดไม่ว่าจะมีลักษณะกว้างหรือแคบ
นั้นไม่ส่งผลใดๆ ด้านวัสดุนั้นเป็นวัสดุธรรมดาและวัสดุที่มีลักษณะเงา โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ประเภท
ครีมอาบน้ํานั้นเป็นเส้นโค้งงดงามและเส้นโค้งปกติ ภาพประกอบนั้นภาพดัดแปลง สีนั้นเป็นสีโทนเย็น และโครงสีข้างเคียง โดย
น้ําหนักของสีไม่ส่งผลใดๆ ตัวอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียนและเป็นตัวเอน โดยอักษรทางการและไม่ทางการไม่ส่งผลใดๆ
3. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้าด้านรูปทรงนั้นเป็นขวด เป็นทรงสูง
และด้านหน้ากว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นแบบฝาปั๊ม หากเป็นฝาฟลิบก็เป็นฝาฟลิบแบบแคบ และหากเป็นถุงนั้นจะเป็นถุง
แบบมีรอยสําหรับเปิดใช้ ด้านวัสดุเป็นวัสดุใส วัสดุพิเศษในลักษณะสีทองและวัสดุที่มีความเงา โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อ
ถึงระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็นเส้นโค้งปกติและเส้นโค้งงดงาม ภาพประกอบนั้นเป็นภาพดัดแปลง และภาพอักษร สีนั้น
เป็นแบบสีบนพื้นขาว เป็นโครงสีข้างเคียง และเป็นแบบซีเปีย ด้านอักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียน ทั้งยังเป็นแบบทางการ และเป็นตัว
เอน
4. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้า ด้านรูปทรงนั้นเป็นแบบขวด เป็นทรงสูงและ
ด้านข้างกว้าง ด้านการกําหนดหัวจ่ายนั้นเป็นแบบฝาปั๊มและเป็นแบบฝาปั๊มกดใช้ หากเป็นถุงนั้นเป็นแบบมีรอยสําหรับเปิดใช้ วัสดุ
นั้นเป็นวัสดุเงา วัสดุใส และวัสดุพิเศษสีทอง โครงสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็นเส้นโค้งปกติและ
เส้นโค้งงดงาม ภาพประกอบนั้นเป็นภาพดัดแปลง และภาพอักษร ด้านสีนั้นเป็นสีซีเปีย โครงสีข้างเคียงและโครงสีคู่ตรงข้าม ด้าน
อักษรนั้นเป็นแบบตัวเขียน ทั้งยังเป็นแบบทางการ และเป็นตัวเอน แต่ไม่ว่าจะเป็นอักษรตัวหนาหรือบางไม่ส่งผลใดๆ
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______________________________________________________________________________________________
จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่านอกจากปัจจัยด้านบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้ว ปัจจัยด้านการออกแบบ ภาพ
จําลอง(Stimuli) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นยังเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของบุคคลด้วย ภาพจําลอง(Stimuli) ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันไป ซึ่งตรงกับทฤษฎี
ของมอร์แกนและคิงส์ (อ้างถึงในถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข.2545: 53) ที่กล่าวว่าบุคคลแต่ละคนจะเกิดการรับรู้สิ่งเร้าได้
แตกต่างกัน แต่การรับรู้สิ่งเร้าใดก้อนหลังมากหรือน้อย ชัดเจนหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ ตัวบุคคล
และคุณสมบัติของสิ่งเร้า
ผลวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive) และจิตพิสัย (Affective) ระหว่างวัฒนธรรมต่อ
คุณค่า ประเภท ระดับ และอัตลักษณ์ของสินค้า
จากการเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย ในด้านปัจจัยการออกโดยพิจารณาปัจจัยบุคคลด้านวัฒนธรรม
ตามประเด็นต่างๆพบว่า
1. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ํา
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงครีมอาบน้ํานั้นเป็นรูปทรงด้านข้าง
กว้าง เป็นฝาปั๊มแบบเว้าแคบ วัสดุพิเศษสีทอง และเป็นวัสดุใส ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่
แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึง
ครีมอาบน้ํานั้นเป็น ภาพแบบดัดแปลง โครงสีตรงข้าม (Dyads) และเส้นตรงแนวตั้ง ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยรับรู้มากกว่าวัฒนธรรม
มาเลเซียนั้นเป็น น้ําหนักสีอ่อน หากแต่ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยและมาเลเซียรับรู้ได้ใกล้เคียงกันมากนั้นเป็น ตัวอักษรแบบตัวเขียน
2. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่ม
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็น รูปทรงสูง
ด้านข้างกว้าง วัสดุพิเศษสีทอง และเป็นวัสดุเงาปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็น ถุงแบบปิด
ด้านข้าง และปัจจัยการออกแบบที่ทั้งสองวัฒนธรรมรับรู้ต่างกันคือ วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าขวดสื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มแต่
วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงสื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มและวัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้ว่าถุงที่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงน้ํายาปรับผ้า
นุ่มแต่วัฒนธรรมไทยรับรู้ว่าถุงไม่มีรอยสําหรับเปิดใช้สื่อถึงความเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่ม ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการ
ออกแบบที่สื่อถึงน้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็น อักษรแบบตัวพิมพ์และเป็นทางการ สีเป็นสีโทนเย็น (Cool tone) และ สีบนพื้นขาว ภาพ
แบบดัดแปลงและภาพอักษร โดยปัจจัยที่ไม่ส่งผลนั้นเป็นสีขาวดําและซีเปีย ตัวอักษรบางและหนา
3. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้วา่ ปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้านั้นเป็น รูปทรงสูง
รูปทรงอิสระ รูปทรงเว้าเข้าและวัสดุพิเศษสีทอง ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็นวัสดุแบบพิเศษ
ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซีย
รับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทย โดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าของสินค้านั้นเป็นโครงสีข้างเคียง (Analogous) โครงสีคู่ตรงข้าม
(Dyads) เส้นตรงแนวตั้ง ภาพอักษรและตัวอักษรแบบแคบ ปัจจัยการออกแบบที่ทั้งสองวัฒนธรรมรับรู้ต่างกันคือ วัฒนธรรม
มาเลเซียรับรู้ว่าสีโทนเย็น (Cool tone) สื่อถึงคุณค่าของสินค้าแต่วฒ
ั นธรรมไทยรับรู้ว่าสีโทนร้อน (Warm tone) สื่อถึงคุณค่าของ
สินค้า
4. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้า
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็น
รูปทรงสูง รูปทรงด้านข้างกว้าง รูปทรงอิสระ และวัสดุแบบพิเศษ ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่
แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึง
ระดับ ความหรูหราของสินค้านั้นเป็น โครงสีข้างเคียง (Analogous) สีโทนเย็น (Cool tone) และเส้นแนวตั้ง ปัจจัยการออกแบบที่
วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็น อักษรแบบตัวเขียน
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5. ประเด็นการรับรู้ที่สื่อถึงอัตลักษณ์
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็น รูปทรง
สูง รูปทรงอิสระ และวัสดุแบบพิเศษสีทอง ปัจจัยการออกแบบที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ได้ดีกว่ามาเลเซียนั้นเป็นวัสดุแบบพิเศษ ปัจจัย
ด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่วัฒนธรรมมาเลเซียรับรู้
มากกว่าวัฒนธรรมไทยโดยปัจจัยการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นเป็น โครงสีข้างเคียง (Analogous) และเส้นตรง
แนวตั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม
ในส่วนนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคประเภทครีมอาบน้ําและน้ํายาปรับผ้านุ่ม ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยครีมอาบน้ําเป็นตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ในโครงสร้างของขวดและน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็น
ตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ในโครงสร้างของถุง เพื่อความสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มการเสนอแนะ
ออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยแบ่งตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ํา
ในส่วนนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอาบน้ําที่สอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ต่างวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทครีมอาบน้ํานั้นวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้
ไปในทิศทางเดียวกัน มีปัจจัยการออกแบบเพียงไม่กี่ปัจจัยที่วัฒนธรรมไทยรับรู้ต่างจากวัฒนธรรมมาเลเซีย ดังนั้นข้อเสนอแนะใน
การออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ ค รีม อาบน้ํา นั้ น จึง เป็ น ข้ อ เสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ที่ส อดคล้องกับ การรั บ รู้ข องทั้ ง สอง
วัฒนธรรมและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทย โดยสําหรับทั้งสองวัฒนธรรมนั้นด้านโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นรูปทรงด้านข้างกว้าง หัวปั๊มแบบฝาเว้าแคบ วัสดุใสและหากมีการใช้วัสดุพิเศษควรเป็นสีทอง ซึ่งหากต้องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สื่อถึงคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้านั้นโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ควรเป็นทรงสูง มีการ
ขึ้นรูปทรงบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีในท้องตลาด ทั้งยังควรมีการเว้าเข้ากลางขวดอีกด้วย ด้าน
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นอักษรแบบตัวเขียน ภาพแบบดัดแปลง โครงสีคู่ตรงข้าม (Dyads) เส้นตรงแนวตั้ง และเส้นโค้ง
งดงาม ซึ่งในทุกประเด็นการรับรู้ด้านจิตพิสัย(Affective) จะเห็นได้ว่าการใช้สีเป็นปัจจัยสําคัญโดยเฉพาะการใช้โครงสีข้างเคียงและ
โทนเย็น (Cool tone) ที่สามารถสื่อถึงคุณค่าและความมีระดับของสินค้าได้ดี แต่ในกรณีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
การรับรู้ของวัฒนธรรมไทยนั้นควรคนไทยรับรู้ว่าการใช้วัสดุพิเศษเพื่อให้เกิดการรับรู้ในด้านคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัต
ลักษณ์ของสินค้า ทั้งอีกสีโทนร้อน (Warm tone)สื่อถึงคุณค่าของสินค้า และควรมีค่าน้ําหนักสีอ่อนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่ม
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การเสนอแนะแนวการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทน้ํ า ยาปรั บ ผ้ า นุ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การรั บ รู้ ข อง
กลุ่มเป้าหมายต่างวัฒนธรรม ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่าข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสอง
วัฒนธรรมนั้นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นรูปทรงสูง ด้านข้างกว้าง วัสดุพิเศษสีทองและวัสดุเงา ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้ อ งกับ การรั บ รู้ข องวัฒ นธรรมไทยนั้น โครงสร้ า งบรรจุ ภัณ ฑ์ เป็ น แบบถุง ไม่มีร อยสํา หรับ เปิด ใช้ ด้ า นข้า งเป็น แบบปิ ด
รูปทรงเดิม สูง ด้านข้างกว้างและเป็นวัสดุเงา แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซียในลักษณะ
ถุงนั้นเหมือนกันกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยเพียงแต่ควรมีรอยสําหรับการเปิดใช้ ซึ่งแม้น้ํายาปรับผ้านุ่มจะเป็นตัวแทนของบรรจุ
ภัณฑ์แบบถุงหากแต่การรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซียนั้นได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นเป็นขวดและมี
รูปทรงใหม่ ดังนั้นการออกแบบเพื่อส่งออกน้ํายาปรับผ้านุ่มไปยังมาเลเซียควรเป็นบรรจุภัณฑ์แบบขวดมากกว่าถุง ด้านกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์นั้นวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับ
ผ้านุ่มนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยเป็น
อักษรแบบตัวเขียน สีโทนเย็น (Cool tone) สีบนพื้นขาว ภาพดัดแปลง ภาพอักษร อักษรแบบทางการและเส้นโค้ง
และเมื่อผู้วิจัยทําการศึกษาในประเด็นอื่นๆนั้นสรุปได้ว่าวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียมีการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
ข้อเสนอแนะในส่วนนี้จึงเป็นข้อเสนอแนะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของทั้งสองวัฒนธรรม, การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการรับรู้ของวัฒนธรรมมาเลเซีย
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ซึ่งรูปทรงสูงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ทั้งในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้า หากแต่โดยวัสดุพิเศษ
นั้นเป็นปัจจัยหลักในการส่งผลต่อการรับรู้ของวัฒนธรรมไทยทั้งในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์ของสินค้า และ
ควรเป็นวัสดุพิเศษสีทอง ซึ่งทั้งรูปทรงอิสระและรูปทรงเว้าทรงผลต่อการรับรู้ในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและอัตลักษณ์
ของสินค้า แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาใหม่มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นคุณค่า ระดับ ความหรูหราและ อัตลักษณ์ของ
สินค้ามากกว่ารูปทรงเดิมที่มอี ยู่ในท้องตลาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ถึงแม้จะตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน แต่ยังมีสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของการวิจัยอยู่บ้าง จาก
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างแม้จะมีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับมาเลเซีย หากแต่ภายใต้ความ
แตกต่างนั้นยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ํายาปรับผ้านุ่มผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาบรรจุภัณฑ์ในลักษณะของ
ถุง หากแต่กลุ่มตัวอย่างในวัฒนธรรมมาเลเซียมีการรับรู้ว่าบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มนั้นควรเป็นแบบขวด ทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถ
เสนอแนะแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มในแบบขวดได้ แม้ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาหาปัจจัยการ
ออกแบบในด้านต่างๆแต่จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านอกจากรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์แล้วภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) กับ
เป็นปัจจัยหลักต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากกว่าในการวิจัยครั้ง
นี้ อีกทั้งควรศึกษาปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ํายาปรับผ้านุ่มในลักษณะของขวดเพื่อให้ครอบคลุมในการศึกษาในทุกปัจจัย
และควรให้ความสนใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ควบคู่กับการศึกษาด้านภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ สุดท้ายนี้ผลการวิจัยเป็น
เพียงการพิสูจน์ทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้เท่านั้น โดยหวังว่าแนวทางกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจะสามารถนําไปปรับปรุง
ใช้กับผู้ที่จะทําวิจัยในครั้งต่อไปได้ไม่มากก็น้อย
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บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่อง
แขวนไทยและเพื่อประเมินความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงแล้ว โดยการประยุกต์รูปแบบและวัสดุให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์
ของเครื่องแขวนไทย โดยให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอีก
ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถช่ว ยเผยแพร่ ศิล ปะการร้อ ยเครื่ อ งแขวนไทยให้ เป็น ที่รู้ จั ก ได้ มากขึ้น อี ก ทั้ ง ยั ง จะช่ว ยสร้า งความ
หลากหลายให้กับสินค้าของที่ระลึกของไทย สามารถเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยพิจารณาแบ่งออกเป็นแต่ละด้านพบว่า ด้านเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย( x̅ =3.69,S.D.=0.23 ) ด้านการดึงดูดใจจากการออกแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ =3.83,S.D.=0.15) ด้านขนาด รูปร่างและน้ําหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพกพาหรือขนส่ง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅=3.96,S.D.=0.42 )และด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย (
x̅=3.04,S.D.=0.05 )
คําสําคัญ : ของที่ระลึก เครื่องแขวนไทย

ABSTRACT
The study and development of souvenir product from Thai flower mobile aimed to study and
develop the souvenir product from Thai flower mobile and to assess the satisfaction of those interested in
souvenir product from Thai flower mobile that has been developed and improved. By application forms
and materials that are appropriate to the era. Demonstrate the value and uniqueness of a Thai flower
mobile. The product is in the form of souvenir for sale to tourists or people interested. This is another way
that helps spread the art of Thai flower mobile to be known more. It would also help to diversify the
souvenirs of Thailand. And souvenir product from Thai flower mobile can be an agent that represents the
cultural identity of Thailand. This research is divided into each side was found. The results shown the
unique local level of satisfaction at a high level with an average x̅=3.69, S.D. =0.23. The attractiveness of the
design showed satisfaction at a high level with an average x̅=3.83, S.D. =0.15. The size, shape and weight is
not an obstacle to the carry or transport, satisfaction levels in the average x̅=3.96, S.D. =0.42. And the prices
are moderately satisfied with average x̅=3.04, S.D. =0.05.
KEY WORDS : SOUVENIR PRODUCT THAI FLOWER MOBILE
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ความเป็นมาและความสําคัญ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคํา “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ว่าหมายถึง “พื้น
ความรู้ความสามารถ” หากอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พื้นความรู้ความสามารถเป็นความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ที่เกิดจากความเฉลียวฉลาดของผู้คนในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งได้คิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้น เพื่อประโยชน์ในการ
ดํารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนั้น โดยสิ่งที่คิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นนั้น ได้มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งต่อไปยัง
คนอีกรุ่นหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริม
การเรียนรู้ เล่ม 3 . 2553 : 147)
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะหัตกรรมของคนไทยซึ่งถือได้ว่ามีความประณีต งดงาม ถือเป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ชื่นชมของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้ทั้งเวลา ความชํานาญ และ
สมาธิของช่างเป็นอย่างสูงเพื่อให้ได้งานออกมาดูมีความประณีต งดงาม อ่อนช้อย มีคุณค่าทั้งในด้านศิลปะและด้านประโยชน์ใช้
สอย เช่น งานสาน งานแกะสลัก ลงรักปิดทอง งานปั้น งานถัก งานทอ งานเขียนภาพ และงานร้อยกรองประเภทต่างๆ เป็นต้น
ซึ่งงานที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ข้ึนนั้นนอกจากจะให้ความรู้สึกถึงประโยชน์การใช้สอยแล้วยังเกิดความรู้สึกชื่นชมในความงดงาม
ความประณีตบรรจง และส่วนใหญ่ศิลปะพื้นบ้านมักมีลักษณะที่ผสมผสานไปกับคติ ความเชื่อ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆด้วย ซึ่งทําให้เกิดคุณค่าทางความงามและอารมณ์เพื่อความสุขตาสุขใจ
การร้อยเครื่องแขวนไทยเป็นการนําดอกไม้มาร้อยประกอบกันเป็นพวงแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งอาคาร
สถานที่ ช่องหน้าต่าง ประตู กลางเพดาน ผนัง และสิ่งเคารพบูชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง และขนาดของเครื่องแขวนไทย ปัจจุบัน
เครื่องแขวนไทยถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก ณภัทร ทองแย้ม (2552:4) ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งอาคารสถานที่
แล้ว ในการที่นําเครื่องแขวนไทยไปแขวนไว้ตามช่องประตูหน้าต่างนั้น ก็เพื่อเวลามีลมพัดผ่านมานั้นก็จะนํากลิ่นหอมของดอกไม้
นานาชนิดที่นํามาร้อยกรองจนเป็นเครื่องแขวนที่สวยงามเข้ามาภายในและบริเวณสถานที่นั้นๆ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นยังไม่มี
น้ําหอมหรือน้ํายาปรับอากาศใช้กันเหมือนปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจศิลปะประเภทนี้และได้ศึกษาถึงปัญหาของเครื่องแขวนไทยที่กําลังจะถูกลืมเลือนไป พบว่า
ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่น โอกาสใช้สอยของเครื่องแขวนนั้นไม่ชัดเจนหรือมีความจําเป็นน้อย เมื่อเทียบกับบายศรี พานพุ่ม
และพวงมาลัยต่างๆที่มีการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นการนําไปไหว้พระ กราบไหว้ผู้ใหญ่ หรือถวายเป็นพุทธบูชา ส่งผลให้ไม่ค่อยมี
คนนิยมและให้ความสนใจที่จะสั่งทําหรือซื้อมาแขวนไว้เฉยๆเพราะเมื่อเทียบกับราคาก็ถือว่ามีราคาที่สูงพอสมควร เนื่องจากความ
ยุ่งยากและต้องใช้ระยะเวลานานในการร้อย หรืออีกประการหนึ่งนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะรูปแบบของ
บ้านพักอาศัยที่เปลี่ยนจากบ้านทรงไทยไปเป็นรูปแบบสมัยใหม่ จึงทําให้ไม่ค่อยมีคนนิยมนําไปแขวนตามช่องประตู หน้าต่าง
เหมือนแต่ก่อน นอกจากจะเห็นได้จากงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ หรือประดับตกแต่งไว้ตามวัด ซุ้มประตู หน้าต่าง ตามแหล่ง
สถานที่สําคัญๆ หรือการสาธิตเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าถ้าเราไม่หาทางเลือกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้ไว้แล้ว ศิลปะการร้อยเครื่องแขวนไทยนั้นก็อาจจะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหานี้ ที่จะทําอย่างไรให้ผู้คนเข้าถึงและเข้าใจในการร่วมกัน
อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ไว้ ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยการนํามาทําให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและเผยแพร่โดยการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อจําหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางวัฒนธรรมได้แก่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยเชื่อว่าเราสามารถนําเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นมาเป็น
จุดขายเพื่อดึง ดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว แสดงถึงงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในอดีต
เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เป็นส่วนช่วยขยายให้เกิดการรับรู้ถึงภูมิปัญญาของคนไทยในอดีต
ในการช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสําคัญของศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ต่อไป
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ภาพที่ 1 การลงพื้นที่หาข้อมูลที่วัดโสมนัสราชวรวิหารและอุทยาน ร.2 อัมพวา
ที่มา : กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ที่พัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นใหม่แล้ว

สมมติฐานการวิจัย
กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจมีความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องแขวนไทย

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ผู้วิจัยได้กํ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษารูปแบบเครื่องแขวนไทยที่เหมาะสมกับการนํามาทําเป็นของที่ระลึก ผู้วิจัยได้ใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีของ นิรัช สุดสังข์(2548 : 51) คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 1.2 การพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย แบ่งออกได้ดังนี้
กรอบแนวความคิดทฤษฎีของ นวลน้อย บุญวงษ์ (2539:189)ในด้านหลักเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
1. ประโยชน์ใช้สอย
2. ความงาม
3. การดํารงลักษณะเฉพาะ
4. วัสดุ
5. ราคา
กรอบแนวความคิดทฤษฎีของดวงฤทัย ธํารงโชติ (2550:10-11) ในด้านหลักและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ
1. การป้องกันคุ้มครองสินค้า
2. การหีบห่อสะดวกต่อการขนส่ง
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
4. ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อ
2. วัต ถุป ระสงค์ ข้อ ที่ 2. การประเมิ น ความพึง พอใจจากกลุ่ มผู้ ผ ลิต ผู้ จํา หน่า ยและนั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ ผู้ที่ ส นใจใน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่แล้ว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวความคิดทฤษฏีของ
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ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์,2537 (อ้างใน จารุสิทธิ์ เครือจันทร์.2552 : 6-7) ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญสินค้าของที่ระลึกดังนี้
1. เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบ
3. ขนาด รูปร่าง และน้ําหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
4. ราคาถูก

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
ขั้นตอนที่ 1.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จํานวนด้านละ 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องแขวนไทยและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง จํานวนด้านละ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ
2. วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 ขั้ นตอนการประเมินความพึ งพอใจของนัก ท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่มีผ ลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงแล้ว
แหล่งข้อมูล กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ที่มาเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยได้แก่บริเวณพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และวัดโพธิ์ จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้า
ชมสถานที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ยต่อวันประมาณ 12,798 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรือ ผู้ ที่ ส นใจผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึก จากเครื่ อ งแขวนไทย ได้แ ก่ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มาเที่ยวชมบริเวณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากสถิติของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
บริเวณพระบรมหาราชวัง ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 12,798 คนต่อ 1 วัน โดยใช้สูตรตารางคํานวณของ YAMANE ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน ±10% ซึ่งเท่ากับ 100 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้นได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่อง
แขวนไทยที่มีผลต่อการออกแบบ ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่แล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามเกี่ยวข้อจํากัดและรูปแบบของเครื่องแขวนไทย เพื่อเป็นข้อมูลและ
ขอบเขตในการออกแบบของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
2.แบบสอบถาม (Check List) เพื่อสอบถามและหารูปแบบของที่ระลึกและรูปแบบของเครื่องแขวนที่เหมาะสมโดย
การกําหนดคําถามขึ้นมาจากกระบวนการในการออกแบบเพื่อกําหนดแนวทางในการออกแบบร่างเบื้องต้น ( Idea Sketch) ของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
3. แบบสอบถาม(Check List) เพื่อหาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อหาข้อสรุปและเลือกแบบที่ดีที่สุด นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป โดยมีประเด็นการ
สอบถามคือ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การดํารงลักษณะเฉพาะ วัสดุและราคาและด้านการ
ออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ ได้แก่การป้องกันคุ้มครองสินค้า การหีบห่อสะดวกต่อการขนส่ง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และการดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อ
4. แบบสอบถาม(Check List) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่มีผลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงแล้ว โดยมีประเด็นการสอบถามได้แก่เป็นด้านสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ด้านมีความดึงดูดใจจากการออกแบบ ด้านขนาด รูปร่าง และน้ําหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
และด้านราคา
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การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาและพัฒนาของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
ขั้นตอนที่ 1.1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
1.1.1 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่จะนํารูปแบบของเครื่องแขวนไทยมาประยุกต์เป็นของที่ระลึกเพื่อการส่งเสริม
ให้คนทั่วไปได้รู้จักและเรียนรู้ถึงเรื่องเครื่องแขวนไทยได้มากยิ่งขึ้นนั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามมีความเห็นตรงกันว่ามีความเหมาะสม
เนื่องจากปัจจุบันนั้นรูปแบบของเครื่องแขวนได้ถูกลดความสําคัญลงไป ทั้งประโยชน์และหน้าที่การใช้สอยจึงทําให้ไม่ค่อยมีผู้นิยม
นํามาแขวนให้เห็นเหมือนสมัยก่อน จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์และพัฒนาเครื่องแขวนให้เป็นที่รู้จักของคนไทยและต่างชาติ
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์วัสดุหรือรูปแบบการใช้งานเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน แต่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแขวนไทยอยู่นั้น ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านมีความเห็นตรงกันว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากการ
ประยุกต์วัสดุจะช่วยให้เครื่องแขวนไทยยังคงอยู่ต่อไป เนื่องจากวัสดุดั้งเดิมคือดอกไม้สดไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้นาน
อายุการใช้งานที่สั้น จึงทําให้เครื่องแขวนไทยนั้นค่อยๆลดความสําคัญลงไปและกําลังจะหายไปเลื่อยๆ จากสังคมไทย อีกทั้งการ
ปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุและชิ้นงาน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทยได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของเครื่องแขวนไทย นั้น
พบว่ารูปทรงของเครื่องแขวนไทยและลักษณะของการแขวนนั้นมีความเป็นจุดเด่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็นสี
และลวดลายของเครื่องแขวน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลิ่นและวัสดุนั้น คิดเป็นร้อยละ 10 เท่ากัน
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจจะได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่นั้น พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับปัจจุบันและความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องแขวนไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือด้านการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย คิดเป็นร้อยละ
22.22 และความประณีตสวยงาม คิดเป็นร้อนละ 11.11
1.1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านวัสดุ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้แทนวัสดุเดิมเพื่อให้เหมาะสมพบว่า วัสดุประเภทไม้ โลหะ และกระดาษมีความเหมาะสม
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาเป็นวัสดุประเภทพลาสติกเช่นลูกปัดสีต่างๆและผ้า คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนประเภทดินปั้น
เช่นดินไทยหรือดินญี่ปุ่นและดินเผาหรือเซรามิค คิดเป็นร้อยละ 5 เท่ากัน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเครื่องแขวนไทยที่ง่ายต่อการนํามาประยุกต์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก พบว่าโคม
หวดและระย้าน้อยมีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.70 รองลงมาเป็น พวงแก้วแปลง คิดเป็นร้อยละ 11.76 ส่วน
กลิ่นตะแคง กลิ่นคว่ํา โคมจีนและระย้าแปลง คิดเป็นร้อยละ 8.82 ผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด3ลําดับแรก ในการนํามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่อไป
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ภาพที่ 2 ตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องแขวนไทย ที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาพัฒนาเป็นของที่ระลึก
ที่มา : กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
ภาพ 2 ตารางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องแขวนไทย ที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาพัฒนาเป็นของที่ระลึก
ที่มา : กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
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ภาพ 3 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ โคมหวด
ที่มา (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน.2528:319)

ภาพ 4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ภาพระย้าน้อย
ที่มา (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน.2528:320)
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ภาพ 5 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ พวงแก้วแปลง
ที่มา (มณีรัตน์ จันทนะผะลิน.2528:321)
ขั้นตอนที่ 1.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย

แบบร่างที่ 1

แบบร่างที่ 2

แบบร่างที4่

แบบร่างที3่

แบบร่างที5่

ภาพ 6 แบบร่างของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยจํานวน 5 รูปแบบ
ที่มา: กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องแขวนไทยจํานวน 5 รูปแบบ ตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลการประเมิน
แบบร่างของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
N=3
ระดับความเหมาะสม
S.D.
x̅
แบบร่างของที่ระลึก แบบที่ 1
3.92
0.40
มาก
แบบร่างของที่ระลึก แบบที่ 2
3.94
0.12
มาก
แบบร่างของที่ระลึก แบบที่ 3
4.64
0.09
มากที่สุด
แบบร่างของที่ระลึก แบบที่ 4
4.50
0.17
มาก
แบบร่างของที่ระลึก แบบที่ 5
4.75
0.15
มากที่สุด
1.2.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากการประเมินผล แบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 รูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบทั้ง 3 ท่านพบว่ารูปแบบที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x̅= 4.75 ) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ( x̅ =4.64) ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และลําดับที่ 3 คือรูปแบบที่ 4 มีค่าเฉลี่ย ( x̅= 4.50 ) ซึ่งมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี่ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ ( x̅= 4.75 ) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เลือกนําแบบร่างของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยรูปแบบที่5 ไปพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

แบบร่างที่ 1

แบบร่างที่ 2

แบบร่างที่ 3

แบบร่างที่ 4

แบบร่างที่ 5
ภาพ 7 แบบร่างบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยจํานวน 5 รูปแบบ
ที่มา: กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ผลการประเมินบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องแขวนไทย จํานวน 5 รูปแบบ ตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
แบบร่างของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 1
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 2
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 3
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 4
บรรจุภัณฑ์ แบบที่ 5

x̅
3.04
3.67
2.96
2.74
2.89

ผลการประเมิน
N=3
S.D.
0.35
0.33
0.39
0.62
0.47

ระดับความ
เหมาะสม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์
จากการประเมินผลบรรจุภัณฑ์ทั้ง 5 รูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ท่าน
พบว่ารูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ( x̅= 3.67 ) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย (
x̅ =3.04) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางและลําดับที่ 3 คือรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 2.96) ซึ่งมีค่าความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรูปแบบที่ 5 และ 4 มีค่าเฉลี่ย ( x̅= 2.89) และ ( x̅= 2.74) ตามลําดับ จะเห็นได้ว่ารูปแบบที่ 2 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ ( x̅= 3.67 ) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกนําบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่อง
แขวนไทย รูปแบบที่2 ไปพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่มีผลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงแล้ว
เมื่อผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์แล้ว
ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ด้าน มาทําการปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากเครื่องแขวนไทย ดังรูป

ภาพ 8 ต้นแบบของที่ระลึก และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว
ที่มา : กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย
สรุปข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนไทยมีจํานวนร้อยละ 46 และชาวต่างประเทศร้อยละ 54 แบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 62 เพศชาย
ร้อยละ 38 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคืออายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อย 23 และช่วงอายุ
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ต่ํากว่า20ปี คิดเป็นร้อยละ 9 ตามลําดับ โดยที่เป็นนักเรียน นักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเป็นอาชีพพนักงาน
บริษัทคิดร้อยละ 25 ส่วนอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอื่นๆ มีจํานวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งมีระดับเงินเดือน ต่ํากว่า 15,000
บาทคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือช่วง15,001 – 20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 23 และช่วง 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 8 โดยมีการเดินทางมาเที่ยวเองคิดเป็นร้อยละ 77 และใช้บริการนําเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 23 จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และช่วงอายุมีความสัมพันธ์กับอาชีพ
และเงินเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาและพนักงานบริษัทตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละด้านแล้ว
พบว่าด้านเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅= 3.69 ) ด้านการดึงดูดใจจาก
การออกแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย(x̅= 3.8 ) ด้านขนาด รูปร่าง และน้ําหนักที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การขนส่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅= 3.96 ) และด้านราคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ย ( x̅= 3.04 )

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแขวนไทย
พบว่ารูปแบบของเครื่องแขวนไทยในอดีต เป็นศิลปะการร้อยดอกไม้ของไทยอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความสวยงาม และปัจจุบันกําลังหา
ดูได้ยาก เนื่องจากปัจจัยหลายด้านเช่นการใช้เวลาในการทํานานซึ่งไม่เหมาะสมกับระยะเวลาของการใช้งานเพราะผลิตจาก
ดอกไม้สดซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น หรือการเข้ามาของศิลปวัฒนธรรมต่างชาติที่มามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนไทยมาขึ้น ทํา
ให้ไม่เป็นที่สนใจต่อคนรุ่นหลัง รูปแบบของเครื่องแขวนนั้นแบ่งออกได้ 3 ขนาดได้แก่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ละ
ขนาดก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่นขนาดเล็กได้แก่ พู่กลิ่น กลิ่นตะแคง กลิ่นคว่ํา กลิ่นจระเข้ วิมานแท่น และวิมานพระ
อินทร์ ขนาดกลางได้แก่โคมหวด ระย้าน้อย พวงแก้งแปลง และขนาดใหญ่ได้แก่ระย้าใหญ่(ระย้าสามชั้น) พวงแก้ว ระย้าแปลง
และโคมจีนเป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันคือมีทั้งรูปทรงแบบแบนและแบบกลมที่สามารถมองได้รอบทิศทาง แต่
ละแบบก็มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ส่วนประกอบที่สําคัญ มี2 ส่วนหลักๆคือ ลําตัวเครื่องแขวนได้แก่ โครงเครื่องแขวน
และตาข่าย ส่วนที่ 2 คือเครื่องแต่งตัว ได้แก่ แบบ เส้น ดอกทัดหู เฟื่อง อุบะ ดอกตุ้ม และมาลัยคือได้แก่ มาลัยซีก มาลัยตุ้ม และ
มาลัยลูกโซ่ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรัช สุดสังข์ (2548:51) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จะเห็นได้ว่าเครื่องแขวนไทยแต่ละแบบนั้นมีความน่าสนใจควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิ
ปัญญาไทยในอดีต ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจใน
ผลิตภัณฑ์ถึงภูมิปัญญาไทยในอดีต ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดและสร้างสรรค์โดยใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในการ
เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยการนํามาผลิตเป็นของที่ระลึกจากต้นแบบ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วัฒนะ กัลป์ยาณ์พัฒนกุล (2551:191-204) อ้างในชาญชัย รอดเลิศ (2553:59)
กล่าวถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยคือเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญมีมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆด้าน
และการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ได้ก่อให้เกิดความดีงามเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมบางอย่างกลับไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น
วัฒนธรรมบางอย่างจึงได้ปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ความสําคัญของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยจึง
ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมของต่างชาติที่หลากหลายเช่นการละเล่น
พื้นบ้าน นาฏศิลป์ ศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และดนตรีพื้นบ้าน การเผยแพร่จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะ
ทําให้วัฒนธรรมกระจายไปยังผู้อื่นได้อย่างทั่วถึงโดยอาศัยหลักของการสื่อสาร การเผยแพร่วัฒนธรรม ก็คือการนําวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของแต่ละภาคออกโฆษณาให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป โดยการจัดการให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าใจได้ตามวัตถุประสงค์
ของวัฒนธรรมนั้นๆตามสื่อและช่องทาง คือสิ่งที่เป็นตัวกลางทําให้สารเคลื่อนตัวออกไปจากผู้ส่งสาร มีทั้งสื่อที่อยู่ตามธรรมชาติ
เช่นอากาศ คลื่นเสียง คลื่นแสง และสื่อที่มนุษย์ทําขึ้นหรือผลิตขึ้นเช่นโทรศัพท์ หนังสือ นิตยสารเป็นต้น
2. การพัฒนาของ
ที่ระลึก จากเครื่อ งแขวนไทย โดยการสรุป ข้อ มูล จากการสอบถามกลุ่ มผู้ทรงคุณ วุฒิด้า นการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ แ ละกลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์สรุปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโมเดลกระดาษ 3 มิติ ซึ่งมี 3 รูปแบบคือโคม
หวด พวงแก้วแปลงและระย้าน้อย โดยมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้น นํามาพับประกอบกันตามแบบแต่ละขั้นตอนโดยใน1ชุด
ประกอบด้วยแผ่นชิ้นส่วนประกอบเครื่องแขวน 3 แผ่น ที่ถอดแบบมาจากเครื่องแขวนให้มีลักษณะง่ายต่อการประกอบ เมื่อ
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ประกอบเสร็จแล้วจะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบเครื่องแขวนไทยแต่เดิม สามารถนําไปห้อยหรือแขวนได้ตามต้องการเพื่อ
ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ช่วยส่งเสริมให้เกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลน้อย บุญ
ด้า นการดํา รง
วงษ์ (2539:189)ในด้านหลักเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ได้แ ก่ด้า นประโยชน์ ใช้สอย ด้า นความงาม
ลักษณะเฉพาะ ด้านวัสดุและด้านราคา
ส่วนบรรจุภัณฑ์ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็นลักษณะเชิงแผ่นพับที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่อง
แขวนไทยแต่ละชนิด เป็นการช่วยเผยแพร่ศิลปะการร้อยเครื่องแขวนไทยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เข้าใจและรับรู้ถึงศิลป
แขนงนี้ได้มากขึ้น โดยมีการแปลภาษาทั้งหมด 3 ภาษาได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีภาพและวิธีขั้นตอนการ
ประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถนําพาได้สะดวกเหมาะที่จะนําไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของดวงฤทัย ธํารงโชติ (2550:10-11) ในด้านหลักและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือด้านการป้องกันคุ้มครองสินค้า ด้านการหีบ
ห่อสะดวกต่อการขนส่ง ด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อ
3. การศึ กษาความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึก จากเครื่องแขวนไทย ซึ่ง แบ่ง
ออกเป็นแต่ละด้านคือ ด้านเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅=3.69 ) ด้าน
การดึงดูดใจจากการออกแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ =3.83 ) ด้านขนาด รูปร่าง และน้ําหนักที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการขนส่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅= 3.96) และด้านราคาคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางโดยมีค่าเฉลี่ย ( x̅ =3.04 ) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์ อ้างใน จารุสิทธิ์ เครือจันทร์
(2552:6) กล่ า วไว้ ว่ า การที่ ค นจะเลื อ กสิ น ค้ า สิ่ ง ใดนั้ น จะต้ อ งเป็ น ที่ ถู ก ใจและมี ค วามน่ า สนใจ ชวนให้ อ ยากซื้ อ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
ทําการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆเพื่อให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย และเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดยกําหนด ตัวแปร
ต้นคือ รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ตัวแปรตามคือ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ใน
ระดับดี สุดท้ายประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และ ความพึงพอใจ โดย ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ได้กระบวนการในรูปแบบจํานวน 3 กระบวนการประกอบด้วย 1)กระบวนการเรียนรู้และการ
ยอมรับ 2)กระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3 ) กระบวนการวัดและประเมินผล
รูปแบบที่ได้มีความเป็นระบบ สามารถทําความเข้าใจ และเรียนรู้ได้ง่าย ผู้เรียนสามารถติดตามผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้
และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ หรือ
การบริหารจัดการงานด้านการออกแบบในองค์กรได้ต่อไป
2. อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( x̄ =4.15)และ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หลักการTRIZ40 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการ

ABSTRACT
There were tree objectives of this study : 1) to study and develop the Instructional system integrate
with TRIZ40 principles Model for Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree
study level 2) to study the student’s learning achievement and 3) to study lecturers and the students
satisfaction from the Instructional Design integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design Course
in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level. The samples were gathered from lecturers
and bachelor’s degree students from Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology
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Ladkrabang. As a result, the Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design
Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level was conducted by the quasiexperimental research variables is a Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model. Model for
Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level .This study evaluated
the effectiveness of the model by the experts. A good level final evaluation Learning achievement and
satisfaction.
The results were as follows :
1. The developed Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model for Product Design
Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level included the 3 steps as follows : 1)
learning and acceptation processes, 2) development and integrated with TRIZ40principles for Industrial
Product Design processes, and 3) evaluate students learning and satisfaction processes .The Instructional
system integrate with TRIZ40 principles Model that have developed were evaluated by experts, which have
resulted as high appropriate .
2. The Lecturers and student’s learning satisfaction from the Instructional system integrate with TRIZ40
principles Model for Product Design Course in Design Education Curriculum, Bachelor’s degree study level
was measured as a high level ( x̄ =4.15) and Posttest of the student’s learning achievement through the
developed Instructional system integrate with TRIZ40 principles Model with design education curriculum
was higher than pretest at .05 level of significance.
Keywords : instructional design TRIZ40 industrial Design integrated learning

ความเป็นมาของปัญหา
การจัดการศึกษาทางด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ในประเทศไทยมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปี ปัจจุบันเทคโนโลยีในการออกแบบมีการพัฒนาการไปอย่างมาก รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆในลักษณะของ
การบริหารจัดการเทคโนโลยี ที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในวงการออกแบบ ซึ่ งกระบวนการออกแบบทําให้เกิดผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเป็นจํานวนมากในรูปแบบต่างๆ กัน การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมี
ความสําคัญ เพื่อจะได้เป็นฐานในการจัดการความรู้ต่อยอด บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง นั้นมุ่งหวังจะเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสร้างองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาการและวิชาชีพโดยมีการวิจัยที่สร้างสรรค์เป็นรากฐานสําคัญ อันนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นประเทศชาติและนานาประเทศ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ส่งผลให้ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จึงต้องมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทางด้านเทคโนโลยีและสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตมีคุณสมบัติ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ดังนั้นการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้ในการจัดการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ และเทคนิคต่างๆ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่
จะมาเป็นส่วนเติมเต็มในการพัฒนาการศึกษาทางการออกแบบ หลักการTRIZ40 (ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์, 2552) ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 เป็นหลักการที่สําคัญและได้รับการยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก เช่น ซัมซุง
(Samsung) โซนี่ (Sony) และองค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนําต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น หลักการนี้ประกอบด้วย แนวทางการ
แก้ปัญหาทั้งหมดออกได้เป็น 40 หลักการพื้นฐาน (Fundamental inventive principles) ดังปรากฏในตารางที่ 1 กับ 39 ตัว
แปร (Parameter) ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักประดิษฐ์สามารถประหยัดเวลาในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหาที่เคยมีผู้คิดค้นสําเร็จมาก่อนแล้ว หลักการนี้มีความสัมพันธ์กับระดับชั้นของการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม
(ณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์, 2552) ดังนี้
ชั้นที่ 1 งานออกแบบทั่วไป (Routine Design) คือขั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้วิธีการที่คุ้นเคย หรือจาก
ประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะทางในสาขานั้น ๆ ซึ่งในระดับนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการสร้างประดิษฐกรรมใหม่
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ชั้นที่ 2 ปรับปรุงส่วนปลีกย่อยของระบบเดิม (Minor improvements to an existing system) โดยใช้วิธีที่ใช้ทั่วไป
ในอุตสาหกรรมชนิดนั้น ๆ และการ optimization ปัจจัยด้านต่าง ๆ
ชั้นที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างหลัก (Fundamental improvement to an existing system) เป็นการแก้ปัญหาที่
จะต้องอาศัยความรู้จากภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาช่วยด้วย
ชั้นที่ 4 สร้างผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ (New generation product หรือ new concept) โดยที่ยังคงความสามารถในการทํา
ฟังก์ชั่นหลักต่าง ๆ ได้เหมือนกับ generation เดิม หรือเป็นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมาแทนที่เทคโนโลยีเดิม
ชั้นที่ 5 คิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Scientific discovery new phenomena หรือ pioneer invention) สําหรับความ
ต้องการของระบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
หลักการของ TRIZ จะเน้นไปในการแก้ปัญหาในลําดับชั้นที่ 2 3 และ 4 เป็นหลัก ซึ่ง (Altshuller Shulyak and
Leonid Lerner, 1997) กล่าวไว้ว่า 90% ของปัญหาในทางเทคนิคทั้งหลายที่พบ ที่จริงแล้วก็คือปัญหาเดิม ๆ ที่เคยมีผู้แก้ไข
สําเร็จแล้ว ณ ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนแล้ว ถ้าหากเราสามารถที่จะดําเนินตามลําดับขั้นของการแก้ปัญหา จากการใช้ประสบการณ์
ความถนัดเฉพาะทางของตน ไปจนถึงความรู้จากแหล่งภายนอก ก็จะพบว่าการแก้ปัญหาส่วนใหญ่สามารถนํามาปรับใช้จาก
ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแม้แต่จากกลุ่มอุตสาหกรรมชนิดอื่นได้เช่นกัน ในปัจจุบัน
หลักการของ TRIZ40 มีการพัฒนาให้ดีขึ้น โดย TRIZ ยุคใหม่ (ธัญญา ผลอนันต์ และคณะ, 2554) จะช่วยทําให้การแก้ปัญหาเชิง
ประดิษฐ์คิดค้นสามารถทําได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการขยายตารางความขัดแย้งจากเดิม 39*39 เป็น 48*48 และ
เพิ่มหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจากเดิม 40 เป็น 77 อีกทั้งยังได้เพิ่มความหมายและคําเหมือนสําหรับ
Parameters แต่ละตัว ทําให้การเชื่อมโยงปัญหาเฉพาะเข้ากับตารางความขัดแย้งใหม่นี้สามารถทําได้ง่าย และในกรณีหาคู่ความ
ขัดแย้งไม่พบ ทราบแต่ว่าต้องการปรับปรุง Parameter ใด หลักการนี้ยังช่วยแนะนําแนวทางในการปรับปรุงสําหรับ Parameter
นั้นๆ โดยเฉพาะอีกด้วย ทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้น การบูรณาการจากรูปแบบของ TRIZ
40 ดั้งเดิม ซึ่งถือเป็น TRIZ ต้นฉบับ อันมีลักษณะ ความ สัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักการTRIZ40 ดังปรากฎ ในภาพที่1

Process(กระบวนการทางความคิด)

TRIZ
Technique(เทคนิค,เครื่องมือ)

Knowledge base(ฐานความรู้)
40 หลักการในการประดิษฐ์คิดค้น
76 คําตอบมาตรฐาน

ภาพ 1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในหลักการTRIZ40
จากสภาพปัญหาและความสําคัญของหลักการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักการTRIZ40 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรูปแบบ
ในการพัฒนา บริหารจัดการนวัตกรรม ในองค์กรได้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านการศึกษาการออกแบบ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
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3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวนทั้งหมด 180 คน
(อาจารย์ 10 ท่านและนักศึกษา 170 คน)
กลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ จํานวน 5 ท่าน นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ จํานวน 100 คน
สําหรับศึกษาความพึงพอใจ โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จํานวน 70 คน ที่ได้สมัครใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณา
การหลัก การ TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น
และจํานวน 30 คนสําหรับศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม4
ภาคการศึกษา 2/2555 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้นคือรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้ใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ
TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างกัน
ค่าความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้นสําหรับงานวิจัยคือ อัลฟา = 0.05 (เชื่อมั่นที่ 95%)

เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจัยมีดงั นี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี
2. แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีค่าดัชนีความ
คิดเห็นสอดคล้องเฉลี่ยที่ 0.78
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านการประเมินหาค่าความยาก (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ซึ่งเมื่อใช้สูตร KR20 ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งชุดเท่ากับ 0.74
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ TRIZ40 ในรายวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี จํานวน 20 ข้อ โดยมีเนื้อหาการประเมินครอบคลุม
ทั้งสามขั้นตอนของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีค่าดัชนีความคิดเห็นสอดคล้องเฉลี่ยที่ 0.89

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี และนําไปประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯโดยผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน
2. ผู้วิจัยทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ จํานวน 30 คน
และ ทําการประเมินความพึงพอใจกับอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ จํานวน 5 ท่าน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
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การออกแบบ จํานวน 100 คน ในการใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 4

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี โดยผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความคิดเห็นสอดคล้องเฉลี่ยที่ 0.78 โดยได้
กระบวนการในรูปแบบจํานวน 3 กระบวนการประกอบด้วย
1. กระบวนการเรียนรู้และการยอมรับมี 4 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
- การวิเคราะห์เนื้อหา
- การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ
2. กระบวนพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 มี 4 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้
- การวิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์
- การใช้หลักการTRIZ40 ในการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- การพัฒนาและออกแบบร่าง
- การสร้างหุ่นจําลองเพื่อทดสอบ
3. กระบวนการวัดและประเมินผล 2 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้
- การประเมินประสิทธิภาพ (รูปแบบฯ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
- การประเมินความพึงพอใจ
โดยลักษณะของรูปแบบและโครงสร้างความสัมพันธ์ของรูปแบบ ดังปรากฏในภาพที่ 2

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40
ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
40หลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้น

(Knowledge base)

ความขัดแย้งเชิงเทคนิค,กายภาพ
(Technique)

กระบวนการทางความคิด ARIZ
(Process)

ภาพ 3 แสดงการเรียงลําดับความสําคัญการใช้งานขององค์ประกอบในTRIZ40
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จากที่นักศึกษาใช้งานพบว่านักศึกษาให้ความสนใจในตัว 40 หลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้น (Knowledge base) ในการ
นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานมากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดง 40 หลักการเชิงประดิษฐ์คิดค้น (Knowledge base) ที่นักศึกษาให้ความสนใจนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน
1. การแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Segmentation)
21. การกระทําอย่างว่องไว (Rushing through)
2. การสกัดออก การแยกออก (Extraction)
22. เปลี่ยนอันตรายให้เป็นประโยชน์(Convert harm into
benefit)
3. คุณสมบัติประจําตัว (Local Quality)
23. การป้อนกลับ(Feedback)
4. ความไม่สมมาตร (Asymmetry)
24. ตัวกลาง (Mediator)
5. การรวมเข้าด้วยกัน (Combining)
25. การช่วยตัวเอง (Self-service)
6. การใช้งานหลากหลายวัตถุประสงค์ (Universality)
26. การลอกแบบ(Copying)
7. การซ้อนกันเป็นชั้นๆ (Nesting)
27. การใช้แล้วทิ้ง (Inexpensive, short-lived object for
expensive, durable one)
8. การคานน้ําหนักกัน (Counterweight)
28. ทดแทนระบบเชิงกล (Replacement of a
mechanical system)
9. การกระทําต่อต้านล่วงหน้า (Prior counter-action)
29. ใช้ระบบควบคุมด้วยลมอัดหรือน้ํามันอัด (Pneumatic
or hydraulic construction)
10. การกระทําล่วงหน้า (Prior action)
30.
แผ่นฟิล์มยืดหยุ่นหรือแผ่นเยื่อบาง
(Flexible
membranes or thin film)
11. การป้องกันล่วงหน้า (Cushion in advance)
31. ใช้วัสดุที่เป็นรูพรุน (Use of porous material)
12. พลังงานศักย์เท่ากัน (Equipotentiality)
32. การเปลี่ยนสี (Changing the color)
13. กลับทิศทาง (Inversion)
33. ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity)
14. ความเป็นทรงกลม (Spheroidality)
34. คัดชิ้นส่วนออกและฟื้นฟูสภาพชิ้นส่วน (Rejecting and
regenerating parts)
15. ความเป็นพลวัต (Dynamicity)
35. การแปลงคุณสมบัติ (Transformation of the
physical and chemical states of an object)
16. การทํากิริยาเป็นบางส่วนหรือมากเกินไป(Partial or 36. การเปลี่ยนสถานะ (Phase transformation)
overdone action)
17. เปลี่ยนไปสู่มิติใหม่ (Moving to a new dimension) 37. การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion)
(1D ->2D ->3D)
18. การสั่นสะเทือนเชิงกล (Mechanical vibration)
38. เติมออกซิเจนอย่างรวดเร็ว (Use strong oxidizers)
19. การกระทําเป็นจังหวะ (Periodic action)
39. สภาพแวดล้อมที่เฉื่อย (Inert environment)
20. ความต่อเนื่องของการกระทําที่เป็นประโยชน์
40. วัสดุผสม (Composite materials)
(Continuity of a useful action)
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ภาพ 4 แสดงตัวอย่างการบูรณาการหลักการTRIZ40 (กระบวนการพัฒนา) ในการออกแบบของนักศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
ตาราง 2 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและหลังการเรียน ของนักศึกษาที่เรียน
ผ่านรูปแบบบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
แหล่งข้อมูล
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
30
30

(x̄)

S.D.
Std. Deviation
2.78
1.96

Mean
10.73
22.60

t

Sig.

36.60

.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ใน
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีพบว่า หลังจากนักศึกษาได้ใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบโดย การบูรณาการความรู้จากหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีอยู่ใน
ระดับดี
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรี
จํานวน
อาจารย์(n=5)
นักศึกษา(n=100)
รวมทั้งสองกลุ่ม

S.D.
0.57
0.82
0.70

(x̄)
4.20
4.10
4.15
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ตารางที่4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ
TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีศึกษาแยกตามกระบวนการ
กลุ่มตัวอย่าง/กระบวนการ
อาจารย์(n=5)
1.กระบวนการเรียนรู้และการยอมรับ
2.กระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40
3.กระบวนการวัดและประเมิน
ค่าเฉลี่ยรวม
นักศึกษา(n=100)
1.กระบวนการเรียนรู้และการยอมรับ
2.กระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40
3.กระบวนการวัดและประเมิน
ค่าเฉลี่ยรวม

(x̄)

S.D.

4.40
4.20
4.00
4.20

0.55
0.45
0.70
0.57

4.08
4.20
4.03
4.10

0.81
0.80
0.86
0.82

จากตารางค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ (x̄ = 4.20) อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้และการ
ยอมรับในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมากที่สุด ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา (x̄ = 4.10) อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการพัฒนาโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 มากที่สุด

อภิปรายผล
รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การ
ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นมีรูปแบบบางส่วนสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารนวัตกรรมของ (Philip Uys,
Paul Nleya, G.B Molelu, 2011) ซึ่งได้ ศึกษาและพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด
การศึกษาของแอฟริกา องค์ประกอบของรูปแบบดังกล่าวสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ใน
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบของ (LLC Continuous Innovation Model, 2011)
(Management Models, 2011) และ (สมชาย หมื่นสายญาติ, 2002 ,หน้า 2) ในลักษณะความสัมพันธ์เชิงระบบอย่างง่าย ที่มี
กระบวนการไม่ซับซ้อน ซึ่งในส่วนต่างบางส่วนที่ไม่สัมพันธ์กันเกิดจาก บริบทที่แตกต่างกันทาง พฤติกรรมทางสังคม และรูปแบบ
การเรียนรู้ โดยรูปแบบที่พัฒนาได้นั้นต้องมีการพัฒนาและทดลองใช้งานต่อไป และข้อค้นพบในการวิจัยที่ได้คือ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการTRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ
ระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทางด้านครุศาสตร์การออกแบบ โดยรูปแบบที่ได้มีความ
เป็นระบบสามารถทําความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายและยังสามารถติดตามผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้และการออกแบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบ หรือการบริหารจัดการงาน
ด้านการออกแบบในองค์กรได้ต่อไป
ในการทําวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักการ TRIZ40 ในรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ ระดับปริญญาตรีในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการรูปแบบการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในสาขาอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งจะทําให้มีการพัฒนาที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนในระดับ ต่าง ๆ กันเช่น ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับอาชีวศึกษา โดยพิจารณาถึงความ แตกต่างระหว่างระดับชั้น ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบ
การเรียนการสอนกับรูปแบบปกติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง และ 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และ
รูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางจํานวน 10 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ไม่เป็นผู้พิการซ้ําซ้อนและสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ได้เบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางที่ผู้วิจัยพัฒนา 2) แบบประเมินองค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะ
การแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต 3) แบบทดสอบทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตก่อนและหลังใช้เกม 2 มิติ และ
4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่แสดงออกขณะเล่นเกม 2 มิติ ฝึกทักษะการ
แยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t test)

ผลการศึกษาพบว่า
1. องค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด รูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญองค์ประกอบการออกแบบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบส่วนนําเข้าเกม 2
มิติ 2) ด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 2 มิติ 3) ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ และ 4) ด้านการออกแบบการ
ใช้งานเกม 2 มิติ โดยรวมพบว่า มีองค์ประกอบการออกแบบดีมากทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้านคุณภาพของเกม 2 มิติ โดยรวมมีคุณภาพสูงมาก
2. ผลการเรียนรู้การใช้เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง หลังใช้เกม 2 มิติ พบว่า มีคะแนนทักษะสูงขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กมีทักษะในการแยกสี
ได้ดีมาก รองลงมาแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ดีและแยกขนาดได้พอใช้
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อใช้เกม 2 มิติสําหรับฝึกทักษะการแยกสี
ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เด็กมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้เกม 2 มิติสําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น เด็กให้ความสนใจ
ภาพที่ออกแบบเหมือนจริงมีมวลปริมาตร 3 มิติ การนําภาพบุคคล หรือสิ่งของที่เด็กรู้จักมาใช้ในการออกแบบทําให้เกิดการเคลื่อนไหว
จะกระตุ้นความสนใจเด็กได้ดี ทําให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ขณะเล่นเกม การจัดวางองค์ประกอบควรเป็นระเบียบ สีที่ใช้ในการออกแบบควร
เป็นสีที่สดใสสะอาดตา ภายในเกมมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้เรียน เมื่อเด็กเล่นเกมผ่านแต่ละด่านมีการเสริมแรง
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ด้วยการให้ดาว หรือสิ่งที่เด็กชอบ ส่งเสริมให้เด็กมีความมุ่งมั่นมีสมาธิในการเรียนรู้ เกมมีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถนําไป
เผยแพร่เป็นสื่อส่งเสริมด้านฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางได้
คําสําคัญ : เกม 2 มิติ การออกแบบและพัฒนา คุณภาพเกม เด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ทักษะ

ABSTRACT
This study was to purposively development 2D animation games to develop the skill in classifying colors,
sizes, and geometric forms to help children with moderate mental Retardation , and to explore the children’s
learning outcome after trying out the 2d animation games. The sample group was 10 students with moderate
mental retardation from Kalasin Panyanukul School. These samples were selected by a purposive sampling
method. Particularly, the students were not redundantly disabled and able to use basic computer skills. The
research tools in this study were: 1) the 2D animation game developed by the researchers to help the children
develop their skill in classifying colors, sizes, and geometric forms; 2) the evaluation from on the designing
features and quality of the 2D animation game; 3) the skill test on classifying colors, sizes, and geometric forms
provided after the students trying out the 2D animation game; and 4) the observation form the student’s learning
behavior while playing the game. The data was analyzed and resulted as mean, standard deviation, and T-test
score.
The study outcome was found as follows.
1. In term of the designing features and quality, the experts evaluated and affirmed that the 2D animation
game fully contains all desired features covering four dimensions. Considering each dimension, it was found that
1) the game’s introduction was designed with quality elements; 2) the learning activities were perfectly designed
with high quality elements; 3) the game’s display was perfectly designed with high quality elements; 4) the
game’s function was perfectly designed with high quality elements. For these reasons, the 2D animation game is
totally a very high quality instructional media.
2.The student’s learning outcome after trying out the 2D animation game indicated that the students
demonstrated higher score on their skill test, in which the mostly developed skill was color classifying followed
by the geometric forms and sizes. Comparing the student’s learning outcome before and after using the 2D
animation game, the students developed a better outcome with a statistical significance of <.05, as expected in
the hypothesis.
3. Based on the behavioral observation, the students with moderate mental retardation became more
skillful in classifying colors, sizes, and geometric forms, after learning through the 2D animation.
In addition, the 2D animation game that had been developed by the researchers effectively encouraged
the children with moderate mental retardation to learn more with its attractive 3D features. Designing the game
with photos of people or places that the student were familiar with motivated them to be more interested in
and interact more with the game. All features were delicately designed and the used colors were clean and
lively. The game’s content fully followed the learning objectives and was appropriate for the children. Each time
the student completed a mission, they were given a star which encourage them to do the next missions so that
they became more determined and concentrated in learning. These games also contained a variety of attractive
features so that it was affirmed as a n effective instructional media for facilitating the children with moderate
mental retardation to be more skillful in classifying colors, sizes, and geometric forms.
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บทนํา
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นภาวะที่มีพัฒนาการบกพร่องซึ่งทําให้มีข้อจํากัดด้านสติปัญญา การเรียนรู้และการปรับตัวใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้คําว่า “บกพร่องทางสติปัญญา” แทน “ภาวะปัญญาอ่อน” มากขึ้นในองค์กรระดับ
นานาชาติ เช่น IASSID (International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) WHO (World
Health Organization) WPA (World Psychiatry Association) รวมทั้ง AAMR(The American Association on Mental
Retardation) หรือสมาคมบุคคลปัญญาอ่อนแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพจากทั่วโลกและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน 130 ปี
ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น The American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) เมื่อ 1 มกราคม
พ.ศ. 2550 เพื่อเสนอแนวทางที่จะทําให้สังคมยอมรับผู้บกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น (ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา, ม.ป.ป: เว็บไซต์ )
"ภาวะ ปัญญาอ่อน" เป็นภาวะที่พัฒนาการของเด็กหยุดชะงักหรือบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์โดยมีความผิดปกติทางทักษะด้านสติปัญญา
และทักษะการปรับตัว "ลักษณะของภาวะปัญญาอ่อน" มีลักษณะสําคัญรวมกัน 3 ประการ คือ ปัญญาอ่อนประเภทเรียนได้หรือ
ปัญญาอ่อนขนาดน้อย (Mild) ปัญญาอ่อนประเภทฝึกได้หรือปัญญาอ่อนขนาดปานกลาง (Moderate) และปัญญาอ่อนมากและรุนแรง
(Severe and Profound) ทักษะทางสติปัญญาต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือ 35 และขาดสมาธิ (อรนุช สิมตศิริ, ม.ป.ป.) สําหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มักจะประสบปัญหาด้านสมาธิสั้น ลืมง่าย ไม่สามารถแยกสี ขนาด รูปทรง การเปรียบเทียบ การแยกความ
แตกต่าง การเรียงลําดับ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐาน ที่จะทําให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาไทย ใน
การเรียนการสอนควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงการสอนให้สอดคล้องกับความสมารถของเด็ก โดยนําประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างเหมาะสม สุรินทร์ ยอดคําแปง (2540 : 104) กล่าวว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไป
จากเด็กประเภทอื่นอย่างชัดเจน เด็กกลุ่มนี้มักถูกชักจูงได้ง่าย เนื่องจากเข้ากับคนได้ง่าย เชื่อใจง่าย มีความสนใจสั้น ขาดสมาธิ
ความจําไม่ดี ไม่สามารถจดจําอะไรได้นาน ใช้ภาษาได้ไม่มากนัก พอจะสื่อความหมายได้ง่ายๆ ดังนั้นการนําสื่อมาใช้จะต้องสอดคลอง
เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้เด็กสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้นับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้
ด้านการสัมผัส การได้ยิน และการมองเห็น เช่นการเห็นสี ขนาด รูปร่างรูปทรง นํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการ
สอน การผลิตสื่อสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นต้องเป็นลักษณะรูปธรรม ในระดับทักษะที่เด็ก
เข้าใจได้ ต้องมีรูปภาพเป็นสื่อเร้าให้ความสนใจตลอดเวลา มิฉะนั้นเด็กจะหมดความสนใจ ซึ่งโดยปกติเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาจะมีสมาธิสั้น การนําสื่อมัลติมีเดียมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถือว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่
ได้รับความนิยมมาใช้เพื่อการศึกษา เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยผู้ออกแบบ หรือกลุ่ม
ผู้ผลิตโปรแกรมได้บูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ และข้อความ เข้าไปเป็นองค์ประกอบ
เพื่อการสื่อสาร และการให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Edger Dale (1950, P.53) กล่าวว่า โสตทัศนวัสดุ ช่วยให้
เกิดความจําได้นาน มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนและผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
เอง ดังนั้นเพื่อให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญาได้มีการพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีทําให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เด็กกลุ่มนี้มีความ
จําเป็นที่ต้องเรียนรู้มากกว่าปกติ ทั้งประสาทสัมผัสของเด็กสติปัญญาบกพร่องยังมีน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น James Philip (1983) ศึกษาถึงความสนใจของเด็กปัญญา
อ่อนเกี่ยวกับการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และรูปแบบของงานพบว่า เด็กให้ความสนใจในงาน 3 มิติมากกว่า 2 มิติ และเด็กให้ความสนใจ
วัสดุที่มีน้ําหนักมากกว่าวัสดุที่ไร้น้ําหนัก เช่นชอบกระดาษแข็งมากกว่ากระดาษปรู๊ฟบางๆ เด็กให้ความสนใจกับการสอนที่เป็นขั้นตอนที่
ชัดเจนมากกว่าการกล่าวสรุปรวม
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรง
เรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางให้สามารถจดจําเรียนรู้เรื่องการแยกสีในชีวิตประจําวันของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ผ่านเกมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็น
พื้นฐาน ที่จะทําให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับกลาง
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับกลาง

คําถามการวิจัย
1. เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางที
พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพดีหรือไหม
2. ผลการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางหลังการใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรง
เรขาคณิต สูงกว่าก่อนการใช้เกม 2 มิติ หรือไม่

สมมุติฐานการวิจัย
ผลการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางหลังการใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรง
เรขาคณิต สูงกว่าก่อนการใช้เกม 2 มิติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง
ตัวแปรต้น
เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี
ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง

ตัวแปรตาม
1. องค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี
ขนาด รูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง
2. ผลการเรียนรู้การใช้เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรง
เรขาคณิตของเด็กทีม่ ีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง หลังใช้เกม 2 มิติ
3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง
เมื่อใช้เกม 2 มิติสําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
1 ด้านเนื้อหา เกม 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเลือก เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง ในการทํากิจวัตร
ประจําวันโดยไม่เป็นภาระของสังคม ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง 3 หมวด คือ 1) หมวดสีมี สีแดง สีเหลือง สี
เขียว สีขาว และสีดํา 2) หมวดขนาดมี ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และ 3) หมวดรูปทรงเรขาคณิต : ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม และทรง
สี่เหลี่ยม
2
ด้านกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง จํานวน 10 คน เป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน กรณีศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไม่มีความพิการซ้ําซ้อน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ดังนี้
1. เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator Cs 4 และ Adobe Flash Cs6 เป็นการควบคุมโดยโปรแกรม
และผู้เรียน (Programmed and Learner Control) การให้ผลป้อนกลับแบบ Knowledge of Results (KOR) เป็นข้อมูลป้อนกลับ
แบบให้ผลทันที (Immediate Feedback) ซึ่งผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง และตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางเมาส์ ดังภาพ 2
เริ่มต้น
ส่วนนําเกม 2 มิติ
เมนูการทํางาน

เลือกการทํางาน

ผู้จดั ทํา

แยกสีด่าน 1

แยกขนาดด่าน 1

แยกรูปทรงด่าน 1

แยกสีด่าน 2

แยกรูปทรงด่าน 2

แยกรูปทรงด่าน 2

แยกสีด่าน 3

แยกรูปทรงด่าน 3

แยกรูปทรงด่าน 3

จบการทํางาน

แยกสีด่าน 4

ชนะ

ภาพ 2 แสดงผังงานการทํางานของเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กทีม่ ีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง
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2. แบบประเมินองค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ประเมินคุณภาพ 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ 2) ด้านการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3) ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ และ 4) ด้านการใช้งานเกม 2 มิติ ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 7 ท่าน
เป็นผู้ประเมิน
3. แบบทดสอบทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตก่อนและหลังใช้เกม 2 มิติ กรณีศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์
ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่ไม่มีความพิการซ้ําซ้อน
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่แสดงออกขณะเล่นเกมฝึกทักษะการ
แยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตจากเกมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะในการเรียนรู้เรื่องการแยกสี ขนาด และ
รูปทรงเรขาคณิต จํานวน 10 ข้อสําหรับการแยกสี และ จํานวน 9 ข้อ สําหรับการแยกขนาดและรูปทรง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับโดยเด็กสามารถเลือก สี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต วางลงในกรอบให้ถูกตําแหน่ง สี ขนาด และรูปทรง ซึ่งแต่ละด่านจะมี
คะแนน 1- 5 คะแนน หากเด็กเลือกวาง สี ขนาด หรือ รูปทรง หลายครั้งต่อ 1 ตําแหน่ง คะแนนจะลดลงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ภายใน
เวลา 20 นาที เนื่องจากเด็กกลุ่มตัวอย่างมีสมาธิในการเรียนรู้ 15-20 นาทีโดยประมาณ และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กโดย
ผู้ช่วยวิจัย 8 คนรวม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย รวมเป็น 10 คน ซึ่งทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นอย่างดี กําหนดการ
เก็บข้อมูลในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2555 ช่วงเวลา 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ครูเริ่มทําการเรียนการสอนเด็กกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์การให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ในการวางสี ขนาด และรูปทรง ให้ถูกตําแหน่ง 1 ตําแหน่ง และ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายมดังนี้
วางได้ถูกตําแหน่ง 1-2 ครั้ง เท่ากับ 5 คะแนน
เฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก
วางได้ถูกตําแหน่ง 3-4 ครั้ง เท่ากับ 4 คะแนน
เฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ดี
วางได้ถูกตําแหน่ง 5-6 ครั้ง เท่ากับ 3 คะแนน
เฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พอใช้
วางได้ถูกตําแหน่ง 7-8 ครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน
เฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย
วางได้ถูกตําแหน่ง 9-10 ครั้งขึ้นไป เท่ากับ 1 คะแนน เฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยมาก

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการทดลองในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ทดลอง ดังนี้
1.ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 10 คน เป็น
ชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่ไม่มีความพิการซ้ําซ้อน
2. นําเกม 2 มิติ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่านประเมินองค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม
3. เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ แบบสังเกต และเกม 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น นําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
4. ผู้วิจัยแนะนําให้ครูผู้ดูและเด็กทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการในการทําแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบที่เด็กมีต่อเกม 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น
5. ทดสอบทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตก่อนใช้เกม 2 มิติ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
6. ทําการทดลองใช้เกม 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นและสังเกตพฤติกรรม
7. ทดสอบทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตหลังจากใช้เกม 2 มิติ ที่ผู้วิจัยพัฒนา
8. เก็บรวบรวมผลการประเมินทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง
หลังและก่อนการใช้เกม 2 มิติ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
9. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผล

การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิจัยนี้นําเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) (ทรง
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ศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2551 : 50) ของแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบของเกม 2 มิติ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สําหรับฝึก
ทั ก ษะการแยกสี ขนาด และรู ป ทรงเรขาคณิ ต ของเด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติปั ญ ญาระดั บ กลาง วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อมั่ น
(Reliability) ของแบบประเมินและแบบสังเกตพฤติกรรม ทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา
(  – Coeficient) ของครอนบาค Cronbach (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2551 : 90) และทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้เกม 2
มิติ ด้วยการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test)

ผลการวิจัย
การพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด รูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง
นําเสนอผลการวิจัยเป็นตอน 3 ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้น ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ประเมินองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ 4 ด้านแลคุณภาพของเกม 2 มิติ คือ 1) การออกแบบส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ 2) การออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 2 มิติ 3) การออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ และ4) การออกแบบการใช้งานเกม 2 มิติ ดังตาราง 1 และ
ภาพ 3
ตาราง 1 องค์ประกอบการออกแบบเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น มี 4 ด้าน
หน้าโหลด

องค์ประกอบการออกแบบเกม 2 มิติ
หน้าเมนู
หน้าเครดิตผู้ออกแบบและพัฒนา

ส่วนนํา

ด่านที่ 1

ด่านที่ 2

ด่านที่ 3

ด้านการ
แยกสี

ด้านการ
แยก
ขนาด
ด้านการ
แยก
รูปทรง
เรขาคณิต
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จากตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบการออกแบบเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
1. การออกแบบส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ พบว่า มีองค์ประกอบโดยรวมดี มีการจัดวางองค์ของเมนูง่ายต่อการเข้าถึง แยกเมนูส่วนนํา
เขาสู่เกมด้วยสีที่ต่างกัน การจัดว่างองค์ประกอบของภาพเป็นรูปวงกลมทําให้มีความเป็นเอกภาพ มีการใช้เสียงและการเคลื่อนไหวนําเด็ก
เข้าสู่การเล่นเกม
2. การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 2 มิติ พบว่า มีองค์ประกอบโดยรวมดีมาก การออกแบบกิจกรรมหรือเนื้อหา
ภายในเกม มีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กโต้ตอบและรับข้อมูลป้อนกลับได้ดี มีการลําดับ
ด่านเกมจากง่ายไปหายาก มีการเสริมแรงให้เด็กเรียนรู้โดยการให้ดาวเป็นรางวัลตลอดเวลา กิจกรรมที่ออกแบบภายในเกมแต่ละเกม
และแต่ละด่านช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ซ้ําจนเกิดทักษะความแม่นยํา เมื่อเด็กเล่นผ่านครบ 3 ด่านในแต่ละเกมจะมีการเสริมแรงด้วยการดีใจ
ของเด็ก การนําภาพที่เด็ กรู้จักหรือบุคคลที่เด็กคุ้ยเคย มาใช้ในการออกแบบการ์ตูนให้มีความเหมือนจริงทําให้เด็กสนใจ มีค วาม
กระตือรือร้น ใจจดใจจ่อในการเรียนรู้
3. การออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ พบว่า มีองค์ประกอบโดยรวมดีมาก การออกแบบตัวอักษรมีความหนามีมิติ สีที่ใช้ในการ
ออกแบบมีความสดใสสะอาดตา ขนาดของตัวอักษรพอเหมาะกับหนาจอ ภาพที่นํามาใช้เป็นภาพที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กทําให้
เด็กง่ายต่อการเรียนรู้ ภาพในเกมสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความสมจริงทําให้เด็กเกิดความสนใจ ภาพมีขนาดพอเหมาะกับ
หน้าจอมอนิเตอร์
4. การออกแบบการใช้งานเกม 2 มิติ พบว่า มีองค์ประกอบโดยรวมดีมาก ภายในเกมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานสามารถ
เรียนรู้หรือทําความเข้าใจได้ง่าย มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ปุ่มตัวเลือกสะดวกต่อการใช้งานไม่ซับซ้อน เชื่อมโยง
ข้อมูลต่อเนื่อง เสียงดนตรีและเสียงประกอบในเกมมีความชัดเจนและถูกต้อง การออกแบบปุ่มเมนูมีขนาดพอดีใช้งานง่าย เกมสะดวกต่อ
การนําไปใช้สําหรับผักทักษะเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางได้
5.00

4.90

5.00

4.98

5.00

4.50
4.00

ด้านส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ

3.50
3.00

ด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 2 มิติ

2.50
ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ

2.00
1.50

ด้านการใช้งานเกม 2 มิติ

1.00

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 4 ด้าน = 4.97

ภาพ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง 4 ด้าน
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จากภาพ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด รูปทรงเรขาคณิตของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( X =4.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับสูงมากทั้ง 4 ด้าน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอการเปรียบเทียบคะแนนก่อนใช้เกม 2 มิติ (Pretest) และคะแนนหลังใช้เกม 2 มิติ
(Post test) เกี่ยวกับการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขคณิต และทดสอบด้วยสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Paired-Samples T-Test
ดังตาราง 2-3
ตาราง 2 ผลการทดสอบทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตก่อนและหลังใช้เกม 2 มิติ 3 ด้าน คือ 1) ด้านสี
2) ด้านขนาดและ 3) ด้านรูปทรงเรขาคณิต ด้านละ 10 คะแนน
ก่อนใช้เกม 2 มิติ
หลังใช้เกม 2 มิติ
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
เด็กที่มีความบกพร่อง
สติปัญญาระดับปานกลาง
สี
ขนาด
รูปทรง
สี
ขนาด
รูปทรง
เรขาคณิต
เรขาคณิต
เด็กชายคนที่ 1
8
0
1
9
2
3
เด็กชายคนที่ 2
10
10
10
10
10
10
เด็กชายคนที่ 3
10
4
8
10
7
10
เด็กชายคนที่ 4
9
8
7
10
10
9
เด็กชายคนที่ 5
4
0
5
6
3
7
เด็กหญิงคนที่ 6
10
10
10
10
10
10
เด็กหญิงคนที่ 7
8
6
7
10
8
9
เด็กหญิงคนที่ 8
9
3
6
10
6
8
เด็กหญิงคนที่ 9
10
4
6
10
6
7
เด็กหญิงคนที่ 10
5
0
3
7
3
6
8.30
4.50
6.30
9.20
6.50
7.90
ค่าเฉลี่ยรวม( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D. )
2.16
3.92
2.83
1.48
3.06
2.23
แปลความหมาย
ดี
อ่อน
พอใช้
ดีมาก พอใช้
ดี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม( X )
6.37
7.87
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม( S.D. )
2.97
2.26
จากตาราง 2 พบว่า โดยรวมผลการทดสอบทักษะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางก่อนและหลังการใช้เกม
2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตโดยรวมทั้ง 3 ด้านหลังใช้เกม 2 มิติ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะทักษะ
สูงขึ้นกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ เมื่อพิจารณาแล้วเด็กมีทักษะในการแยกสีได้ดีมาก ( X =9.20) รองลงมาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ใน
ระดับดี ( X =7.90) และสามารถแยกขนาดได้ในระดับพอใช้ ( X =6.50) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าสูงเนื่องจาก
พื้นฐานของเด็กมีไม่เท่ากัน ดังนั้น เกม 2 มิติที่พัฒนาขึ้นนี้ เหมาะสําหรับใช้พัฒนาทักษะเด็กที่มีพื้นฐานน้อย

178

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
______________________________________________________________________________________________
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดสอบฝึกทักษะการแยกสี
ขนาดและรูปทรงเรขคณิต โดยใช้เกม 2 มิติ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง จํานวน 10 คน ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
Paired-Samples T-Test
เกม 2 มิติ
ด้านสี

การทดสอบ

คะแนนเต็ม

N

X

S.D.
2.16
1.48
3.92
3.06
7.90
2.23

t
3.25*

Sig.
.010

ก่อนเล่นเกม
10
10
8.30
หลังเล่นเกม
10
10
9.20
ด้านขนาด
ก่อนเล่นเกม
10
10
4.50
5.477*
.000
หลังเล่นเกม
10
10
6.50
ด้านรูปทรง
ก่อนเล่นเกม
10
10
6.30
5.237*
.001
เรขาคณิต
หลังเล่นเกม
10
10
2.83
*P< 0.05 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากตาราง 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขคณิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง หลังใช้เกม 2 มิติ สูงกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง จํานวน 10 คน ซึ่งไม่มี
ความพิการซ้ําซ้อน โดยใช้เกม 2 มิติฝึกทักษะแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขคณิต จํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที มีความห่างของการฝึก
ทักษะในแต่ละครั้งจะห่างกัน 1 วัน เพื่อสังเกตทักษะและพัฒนาการ

ภาพ 4 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้เด็กทีม่ ีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ระหว่างใช้เกม 2 มิติ เรียนรู้ทักษะ
การแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต จํานวน 10 คน
จากภาพ 4 พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการ
แยกสี ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เด็กมีทักษะอยู่ระดับดี ( X =3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า
1. อันดับ 1 คือ ทักษะด้านการแยกสี เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.58) พิจารณาเป็นรายด่าน
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า เกมด่านที่ 1 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.75) รองลงมาด่านที่ 2 เด็กมีทักษะอยู่
ในระดับดีมาก ( X =4.70) และด่านที่ 3 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี ( X =4.30)
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2. อันดับ 2 คือ ทักษะด้านการแยกรูปทรงเรขาคณิต เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.80) พิจารณา
เป็นรายด่าน พบว่า เกมด่านที่ 1 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี ( X =4.20) ด่านที่ 2 และ 3 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
( X =3.60)
3. อันดับ 3 คือ ทักษะด้านการแยกขนาด เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้น้อยที่สุดโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( X =3.30) พิจารณา
เป็นรายด่าน พบว่า เกมด่านที่ 1 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี ( X =3.90) ด่านที่ 2 และ 3 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X =3.00)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับกลาง สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านองค์ประกอบการออกแบบ เกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับกลาง ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ
พบว่า ส่วนนําเขาสู่เกมทําการเคลื่อนไหวนําเด็กเข้าสู่การเล่นเกมได้ดี 2) ด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม พบว่า
การออกแบบกิจกรรมหรือเนื้อหาภายในเกม มีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กโต้ตอบและรับ
ข้อมูลป้อนกลับได้ดี เด็กเรียนรู้ได้ซ้ํา จนเกิดทักษะความแม่นยําดีมาก 3) ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ พบว่า ตัวอักษรที่ใช้มี
ความหนามีมิติ สีที่ใช้ในการออกแบบมีความสดใสสะอาดตา ขนาดของตัวอักษรพอเหมาะกับหนาจอ ภาพมีความชัดเจนเข้าใจง่ายมี
มิติของภาพ ภาพมีขนาดพอเหมาะกับหน้าจอมอนิเตอร์ เสียงดนตรีและเสียงประกอบมีความชัดเจนและถูกต้อง การออกแบบปุ่มเมนู
มีขนาดพอดีใช้งานง่าย ดีมาก 4) และด้านการออกแบบการใช้งานเกม 2 มิติ พบว่า ภายในสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่อง สื่อสะดวกต่อการนําไปใช้ได้ดีมาก
2. ด้านคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับกลาง ประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกม 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ 2) ด้านการออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 3) ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ และ 4) ด้านการใช้งานเกม 2 มิติ โดยรวมพบว่า มีคุณภาพ
อยู่ในระดับสูงมาก ทั้ง 4 ด้าน
3. ด้านการทดสอบทักษะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางก่อนและหลังการใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี
ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตโดยรวมทั้ง 3 ด้านหลังใช้เกม 2 มิติ พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะทักษะสูงขึ้นกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ
เมื่อพิจารณาแล้วเด็กมีทักษะในการแยกสีได้ดีมาก รองลงมาสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ในระดับดี และสามารถแยกขนาดได้ในระดับ
พอใช้ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าสูงเนื่องจากพื้นฐานของเด็กมีไม่เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการแยกสี
ขนาดและรูปทรงเรขคณิต หลังใช้เกม 2 มิติ สูงกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐาน
4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อใช้เกม 2 มิติสําหรับฝึกทักษะการแยกสี
ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เด็กมีทักษะอยู่ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
พบว่า อันดับ 1 คือ ทักษะด้านการแยกสี เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาเป็นรายด่าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า เกมด่านที่ 1 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาด่านที่ 2 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดีมากและด่านที่ 3 เด็ก
มีทักษะอยู่ในระดับดี อันดับ 2 คือ ทักษะด้านการแยกรูปทรงเรขาคณิต เด็กมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี พิจารณาเป็น
รายด่าน พบว่า เกมด่านที่ 1 ถึง ด่านที่ 3 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี และ อันดับ 3 คือ ทักษะด้านการแยกขนาด เด็กมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้น้อยที่สุดโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ พิจารณาเป็นรายด่าน พบว่า เกมด่านที่ 1 เด็กมีทักษะอยู่ในระดับดี ส่วนด่านที่ 2 และ 3 เด็ก
มีทักษะอยู่ในระดับพอใช้
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อภิปรายผล
จากสรุปผลการพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลาง ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญดังนี้
1. จากการประเมินองค์ประกอบการออกแบบส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ การออกแบบกิจกรรมหรือเนื้อหาภายในเกม 2 มิติ การ
ออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ และการออกแบบการใช้งานเกม 2 มิติ โดยใช้โปรแกรมอิลาสเทรเตอร์ CS 6 (Adobe Illustrator CS 6) ใน
การออกแบบกราฟิกเกม ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมดีมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้ออกแบบได้ทําการศึกษา สอบถามครูผู้สอนและสังเกต
พฤติกรรมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและทําการวิเคราะห์การรับรู้เรื่องภาพและเสียงของเด็ก ทําให้ทราบว่าเด็กรับรู้เรื่องภาพที่มีความ
สมจริงได้ดี ภาพที่มีการเคลื่อนไหวจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ เสียงที่มีอิทธิพลกับเด็กคือเสียงของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับ
เด็ก เช่น เสียงของครูผู้สอน ผู้ปกครอง ส่วนเสียงเพลงเป็นกลุ่มเพลงที่เด็กฟังบ่อยๆ จนคุ้นเคย ทําให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ดี
(สุภัคร ภูจิตร, 8 ตุลาคม 2554 : สัมภาษณ์) จากการศึกษาการรับรู้เรื่องภาพของเด็ก ผู้วิจัยได้นําแนวคิดมาใช้ในการออกแบบ
ภาพประกอบในเกม การจัดวางองค์ของเมนูง่ายต่อการเข้าถึง แยกเมนูส่วนนําเข้าสู่เกมด้วยสีที่ต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจํา การจัดว่าง
องค์ประกอบของภาพเป็นรูปวงกลมทําให้มีความเป็นเอกภาพ การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 2 มิติ ใช้ภาพที่มีเนื้อหา
ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งการนําภาพที่เด็กรู้จักหรือบุคคลที่เด็กคุ้ยเคยมาใช้ในการออกแบบการ์ตูนให้มีความเหมือน
จริง ทําให้เด็กสนใจ มีความกระตือรือร้น ใจจดใจจ่อในการเรียนรู้ การออกแบบตัวอักษรมีความหนาแบบ 3 มิติ สีที่ใช้ในการออกแบบมี
ความสดใสสะอาดตา ขนาดของตัวอักษรพอเหมาะกับหนาจอ ภาพที่นํามาใช้เป็นภาพที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กทําให้เด็กง่ายต่อ
การเรียนรู้ ภาพในเกมสื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายและมีความสมจริงทําให้เด็กเกิดความสนใจ การจัดวางภาพมีขนาดพอเหมาะกับ
หน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจัดองค์ประกอบศิลป์ในเกมโดยรวมมีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับ ชลูด นิ่มเสมอ (2553) ที่ว่าการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะให้ได้ดีนั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องทําความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ออกมามักไม่สมบูรณ์
เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหา และยังสอดคล้องกับ พาศนา ตัณฑลักษณ์ (2526 : 245-292) ด้านการ
ออกแบบอย่างมีเอกภาพย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ความเป็นเอกภาพเป็นหัวข้อสําคัญข้อหนึ่งของการออกแบบ ที่จะมี
ความสัมพันธ์และกลมกลืนกันกับรูปร่าง เส้น พื้นผิว และสี ส่วนการใช้งานภายในเกมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ซ้ํา
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ปุ่มตัวเลือกสะดวกต่อการใช้งานไม่ซับซ้อน เชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่อง เสียงดนตรีและเสียง
ประกอบในเกมมีความชัดเจนและถูกต้อง การออกแบบปุ่มเมนูมีขนาดพอดีใช้งานง่าย เกมสะดวกต่อการนําไปใช้สําหรับผักทักษะเด็ก
2. จากการประเมินด้านคุณภาพเกม 2 มิติ สําหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับกลาง ซึ่งพัฒนาโดยใช้โปรแกรมแฟลช cs6 (Adobe Flash cs6) นํามาประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาเกม 4
ด้าน คือ 1) ด้านส่วนนําเข้าเกม 2 มิติ 2) ด้านการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเกม 3) ด้านการออกแบบหน้าจอเกม 2 มิติ
และ 4) ด้านการใช้งานเกม 2 มิติ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก ทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเกมมีลําดับขั้นตอนใน
การพัฒนาเป็นระบบ มีการลําดับด่านเกมจากง่ายไปหายาก ออกแบบภายในเกมแต่ละเกมและแต่ละด่านช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ซ้ําเพื่อให้
เกิดทักษะความแม่นยํา ทําให้เด็กมีความชํานาญ สอดคล้องกับ Yoakam และSimpson (1954) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทางร่างกายของผู้เรียน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการฝึกฝนหรือถ้าหากได้รับการฝึกที่ดีแล้วจะเกิดความ
ถูกต้อง ความคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความ
แม่นยํา
ความแรงหรือความราบรื่นในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2526 : 9) ได้กล่าวว่าทักษะปฏิบัติ
(Skill) เป็นความสามารถ ความชํานาญกล้ามเนื้อของบุคคล ซึ่งเรียกกันว่าทักษะปฏิบัติหรือทักษะทางกล้ามเนื้อ การเกิดทักษะทาง
กล้ามเนื้อหรือทักษะปฏิบัติจึงเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นผลผลิตจากเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่แสดงออกในลักษณะของความถูกต้อง
ความคล่อ งแคล้ว ความเชี่ยวชาญและชํ านาญที่ต้อ งอาศัยการฝึกหัดที่เหมาะสม และกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กโต้ตอบและรับข้อมู ล
ป้อนกลับได้ดี
3. จากการทดสอบทักษะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางก่อนและหลังการใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี
ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตโดยรวมทั้ง 3 ด้านหลังใช้เกม 2 มิติ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะทักษะสูงขึ้นกว่าก่อนใช้เกม 2 มิติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เมื่อพิจารณาแล้วเด็กมีทักษะในการแยกสีได้ดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบ
ชิ้นงานให้น่าสนใจมีความสมจริง เลือกสีที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน สีเขียว สีแดง สีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ใช้ในสัญญาณไปจราจร รองลงมา
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สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได้ในระดับดี อาจเป็นเพราะผู้วิจัยออกแบบชิ้นงานให้น่าสนใจมีความสมจริง ใช้รูปทรงที่กลุ่มเป้าหมายพบเจอ
บ่อยๆ โดย การออกแบบทรงกลมจะเลือกใช้ลูกฟุตบอล รูปทรงสี่เหลื่อมจะเลือกใช้กล่องทรงสี่เหลียม และ ทรงสามเหลี่ยมจะเลือกใช้
ขนมห่อหมก และสามารถแยกขนาดได้ในระดับพอใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยออกแบบด่าน 2 และด่าน 3 มีจํานวนปริมาณของลูกบาส
มากเกินไปทําให้เด็กเกิดความยากลําบากในการแยกขนาด และอาจเนื่องมาจากพื้นฐานของเด็กมีไม่เท่ากัน ดังนั้น เกม 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นนี้
เหมาะสําหรับใช้พัฒนาทักษะเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่มีพื้นฐานน้อย
4. จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อใช้เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการ
แยกสี ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน เด็กมีทักษะเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยเด็กเรียนรู้เรื่องขนาดและรูปทรงเรขาคณิตได้ดี
และสามารถแยกได้ดีเมื่อมีตัวเลือกน้อยทั้ง 3 ด้าน เด็กให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้นตั้งใจในการฝึกทักษะซ้ําๆ เด็กแสดงสีหน้าสุขใจ
และพึงพอใจในผลงานของตนเองเมื่อประสบความสําเร็จในการเล่น มีสมาธิในขณะการเรียนรู้ดีขึ้น พยายามเล่นเกมให้ผ่านทุกด่าน มีการ
โต้ตอบได้ดี และมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดีตามลําดับ ซึ่งภายในเกมมีการเสริมแรงโดยการให้ดาวเป็นรางวัลตลอดเวลา เมื่อ
เด็กลากภาพได้ถูกตําแต่ง เนื่องจากเด็กบกพร่องทางสติปัญญาต้องได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเด็กเล่นผ่านครบ 3 ด่านในแต่ละ
เกมจะมีการเสริมแรงด้วยภาพการแสดงความดีใจของเด็กและมีดาวกระจาย สอดคล้องกับ Skinner (1975) ที่ว่าการเสริมแรง จะเป็นสิ่ง
สําคัญที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ํา และพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Operant Learning)
และพยายามเน้นว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ ของบุคคล สิ่งเร้านั้นจะต้องมีสิ่งเสริมแรงอยู่ในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การ
ตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น
ข้อสังเกตงานวิจัยครั้งนี้ จากภาพ 4 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปาน
กลาง ระหว่างใช้เกม 2 มิติ เรียนรู้ทักษะการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู้จะลดลง
เมื่อเกมมีความยากมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งเด็กต้องอาศัยการฝึกเล่นบ่อยครั้ง จึงทําให้มีทักษะดีในการแยกสี ขนาดและรูปทรงเรขาคณิตได้
ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้เด็กในกลุ่มดาวน์ซินโรมที่มีกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่แข็งแรงจะควบคุมเมาส์ลําบากในการลากรูปภาพในเกม
หลายครั้งกว่าจะวางภาพถูกตําแหน่งได้ต้องใช้เวลานาน เมาส์ที่นํามาใช้ในการเล่นเกมไม่ควรมีมากกว่าปุ่มเดียวซึ่งไม่เหมาะสมสําหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีทักษะการใช้เมาส์น้อย สอดคล้องกับ Pueschel (2001) ที่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีลักษณะมือเล็กและนิ้ว
สั้นกว่าปกติทําให้มีความยากลําบากในการกําและถือวัตถุ

ข้อเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบในเกมจะต้องควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะความสมารถของ
เด็กกลุ่มนี้
1.2 ควรมีการออกแบบตัวอักษรในมีความหนาหรือเป็น 3 มิติ เลือกใช้เสียงประกอบเกมที่เด็กคุ้นเคย การออกแบบกราฟิก
ควรทําการศึกษาภาพที่มีผลต่อการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนการออกแบบกราฟิก เนื้อหาในเกมต้อง
สอดคล้องกับความสนใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็ก
2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้มีข้อจํากัดคือการวิจัยในกลุ่มเดียว ดังนั้นควรมีการทําการวิจัยเปรียบเทียบในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
2.2 ควรปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการนําเสนอสื่อเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง เพื่อ
ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์
2.3 ควรทําการเปรียบเทียบการเล่นเกมของเด็กพิเศษระหว่างการเล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กับแทปเล็ต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะรูปหนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย 2) ออกแบบตัวการ์ตูนและ
ฉากให้มีค วามเหมาะสมกับ ยุ คสมั ย 3) พัฒ นาแอนิเมชัน 2 มิ ติ หนัง ประโมทั ย เรื่อ งสัง ข์ศิลป์ ชัย 4) ศึก ษาความคิ ดเห็ นของผู้ ชม
แอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แอนิเมชัน 2 มิติ หนังประ
โมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ ศิลป์ชัยและสิงหราช 3) แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ชมแอนิเมชัน 2 มิติที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่คณะหนังประโมทัยในจังหวัดมหาสารคามที่มีความ
เก่าแก่และยังทําการแสดงอยู่ในปัจจุบัน คือ คณะ ส.สําลี ประโมทัยลาว และนิสิตระดับปริญญาตรีวิชาเอกดนตรีพื้นบ้านชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เรียนในรายวิชา 2001 3011 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 6 จํานวน 19 คน
จากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะ ส.สําลี ประโมทัยลาว และวิเคราะห์ลักษณะรูปหนังประ
โมทัยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและการให้สีตัวการ์ตูนตามบุคลิกลักษณะนิสัย การออกแบบฉากและส่วนประกอบฉาก ตาม
สภาพแวดล้อมในเนื้อเรื่องโดยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย สําหรับการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ ใช้กระบวนการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ
ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต และขั้นตอนการเผยแพร่
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. หนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ประกอบด้วยรูปหนังจํานวน 36 ตัว ประกอบด้วย ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ ตัวตลก สัตว์ ที่
พักอาศัย พาหนะและต้นไม้
2. การออกแบบแอนิเมชัน เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ ศิลป์ชัยและสิงหราช ประกอบด้วย ตัวการ์ตูน
จํานวน 12 ตัว และฉากจํานวน 5 ฉาก
3. ผลการประเมินแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพดี
4. ผู้ชมมีความคิดเห็นหลังชมแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
สรุปได้ว่า ผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย เนื่องจากความเห็นของผู้ชมนั้นทําให้ทราบถึงความ
ต้องการต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้ชมให้ความสนใจและเห็นว่าการปรับปรุงวิธีการนําเสนอในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะการแสดงพื้น บ้านอีสาน หากแต่ควรมีการปรับปรุงบทกลอน บทเจรจา ให้เข้ากับสภาพ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ไทยอีสานมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : หนังประโมทัย สังข์ศิลป์ชัย แอนิเมชัน 2 มิติ
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ABSTRACT
This study aimed at; 1) exploring and analyzing the characters of Nang Pramothai shadow puppet; 2)
designing the cartoon characters and settings that are harmonized with the current places and times; 3) creating
and developing the 2D animation cartoon of Nang Pramothai “Sangsilapachai”; and 4) examining the audience’s
opinion on the 2D animation cartoon “Sangsilapachai”. The research tools for this study were: 1) an interview
form; 2) the 2D animation cartoon of Nang Pramothai “Sangsilapachai: Phraya Kussarat expels Sangsilapachai and
Singharat”; 3) an evaluation form on the 2D animation’s quality; and 4) a questionnaire form on the audience’s
attitude toward the 2D animation cartoon. Meanwhile, the sample group consisted of the members of a
traditional Nang Pramothai group in Maha Sarakham province named “Sor Samli Pramothai-lao”, whose old
styled shadow puppet show is still being performed today, and 19 3rd year students majoring in Folk Music at
College of Music, Mahasarakham University, who currently attended a course “2001 307 Folk Music Ensemble 6”.
In this regard, an interview with the head of Sor Samli Pramothai-lao group, and an analysis on the puppet
characters were purposively conducted to explore the guidance for the favorable designs and colors for the
cartoon characters based on the characteristics of each Pramothai puppet, as well as the design of settings and
props harmonized with story and the current situations for the 2D animation cartoon. In term of the 2D animation
cartoon development, it followed 3 steps including Pre-Production, Production, Post-Production, and Distribution.
The result suggested that:
1. There were 36 characters in Nang Pramothai puppet including heroes, heroines, giants, jokers,
animals, dwellings, vehicles, and plants.
2. In an episode “Phraya Kussarat expels Sangsilapachai and Sinharat”, the story was featured with
12 characters and 5 settings.
3. Based on the evaluation, the experts identically agreed that the 2D animation cartoon of
“Sangsilapachai” is the good-quality animation.
4. The audience’s opinion after watching the 2D animation cartoon of “Sangsilapachai” was totally
rated with high score.
In conclusion, the audience gained positive attitude toward the 2D animation cartoon of
“Sangsilapachai”, which gave the researcher a better understanding of their actual needs. That is, the audience
showed more attention and agreed on that presenting the local performances as the 2D animation cartoon is
very beneficial to a research on Isan local arts and performance. They also suggested that the dialogues and
poems should be adapted and harmonized with the life and culture of people in the modern community.
This can be an effective approach to encourage other researchers to conduct more studies on Isan art and
performance.
Keywords: Nang Pramothai Sangsilapachai 2D animation
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บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตที่คนในท้องถิ่นได้สั่งสม เลือกสรร และปรับปรุงแก้ไขจนเป็นเอกลักษณ์ เป็นรากฐานของ
การสร้างความสามัคคีความมั่นคงของชาติแสดงถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยศิลปะพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่
ถือเป็นมรดกอันล้ําค่าของท้องถิ่นและของชาติที่คนธรรมดาสามัญชนสร้างสรรค์โดยคนในท้องถิ่นอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาศิลปะอย่างเป็นระบบ ไม่ยึดหลักทางทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาการโดยสร้างงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ ภายใต้ปัจจัยทางด้านคติความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบประเพณี ศาสนา สภาพแวดล้อมต่างๆ ของแต่
ละท้องถิ่น อันเป็นลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและคงความสําคัญต่อความ
เจริญทางด้านวัฒนธรรมในอีกทางหนึ่ง
ศิลปะพื้นบ้านอีสานแขนงหนึ่งของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบ่งบอกถึงกลุ่มชนผ่านตัวหนังและการแสดงได้เป็นอย่างดีคือ
หนังตะลุงในภาคอีสานหรือหนังประโมทัยซึ่งได้รับแบบอย่างมาจากหนังตะลุงภาคใต้ โดยนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลัก การ
แพร่กระจายของหนังตะลุงภาคใต้มายังภาคอีสานเป็นเรื่องของการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้านต่อชาวบ้านจากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ของตนเองทั้งจากภาคใต้และภาคกลางและผ่านการปรับเปลี่ยนจนเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ โดยหนังประโมทัยนั้นเป็น
การนําหมอลํากับหนังตะลุงมารวมกัน เพื่อให้สอดคล้องและกลมกลืนกับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมอีสาน มีเอกลักษณ์ของตนเอง
และกลายมาเป็นมหรสพประจําถิ่นมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปหลายชื่อเช่นหนังปราโมทัย หนังปะโมทัยบ้าง สันนิษฐานว่ามาจากคําว่า
“ปราโมทย์” ซึ่งหมายถึง ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ โดยหนังประโมทัยจะได้รับความนิยมจากชาวบ้านเป็นอย่างมาในยุคหนึ่งโดยตัว
ที่เป็นตัวเอก ตัวพระตัวนาง หรือเป็นเจ้าจะพูดภาษากลาง ตัวตลก เหล่าเสนาอํามาตย์ จะเป็นภาษาอีสานเรื่องที่นํามาแสดงก็จะเอา
วรรณกรรมพื้นบ้านมาแสดง เช่น สังข์ศิลป์ชัย จําปาสี่ต้นการะเกด ผาแดงนางไอ่ ท้าวก่ํากาดํา รวมทั้งวรรณคดีเอกอย่างรามเกียรติ์โดย
ตัวละครที่เป็นหุ่นเชิดทํามาจากหนังวัว หนังควายนํามาแกะสลักเป็นตัวละครแล้วมีคนเชิดประกอบกับบทร้องและบทเจรจา (สุกัญญา
นามแก้ว. 2551 : 10-12)
คุณค่าเชิงสุนทรียภาพและความหมายในศิลปะการแสดงหนังประโมทัยมีไม่น้อยไปกว่าค่านิยมต่างๆ ในกระแสหลักที่คนใน
ชุมชนได้มีโอกาสหาความบันเทิงใจที่พอจะหาชมได้ในชุมชน หลังจากเหนื่อยยาก ตรากตรําทํางานหนักได้มาผ่อนคลาย หนังประโมทัยมี
ลักษณะเด่นที่อารมณ์ขันซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เชิดโดยจะแทรกอารมณ์ขันในเนื้อร้องและบทเจรจา ซึ่งสามารถออกนอกเรื่อง
ได้ การแสดงมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจ เหตุบ้านการเมือง ฯลฯ ผ่านตัวละครหนังให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้ซึมทราบ
คุณค่าในความดีงามช่วยจรรโลงจิตใจของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านตัวละครมีความสําคัญมากที่สุดในการ
แสดง เพราะจะทําให้คนดูติดตามเรื่องราวอย่างสนุกสนานตั้งแต่หัวค่ําจนถึงสว่างได้ซึ่งความงามด้านลักษณะรูปแบบของศิลปะการแสดง
ออกทางภาษาองค์ประกอบทางสุนทรียภาพ เป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจในการศึกษาประกอบกับองค์ความรู้การวิจัยชุมชน จึงเป็นบทเรียน
หนึ่งของการเชื่อมกับความรู้สมัยใหม่ลงไปสู่ชุมชน สานประสบการณ์ดั้งเดิมของสังคมให้มีบทบาทในการทําให้บุคคลครอบครัวและ
ชุมชนเข้าใจโลกด้วยทรรศนะเฉพาะตนในสังคมดํารงอยู่ด้วยความรู้ที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของตนสิ่งที่ดีงามและสมบัติทางภูมิปัญญาไว้ให้
ลูกหลานได้เรียนรู้ ให้เกิดการเห็นคุณค่า หวงแหน สานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมการสะท้อนคุณค่าที่แฝงคตินิยม ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การแก้ปัญหา คติสอนใจเป็นมรดกล้ําค่ายิ่งทางวัฒนธรรมที่ควร
ศึ ก ษา อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดสานต่ อ รากเหง้ า ทางวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ไว้ เ ป็ น มรดกแก่ สั ง คมประเทศชาติ ดั ง พระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดํารัสว่า “งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและ
ทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดํารงความ
เป็นไทยไว้ได้สืบไป” (ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร, 12 ตุลาคม 2513)
ปัจจุบันหนังประโมทัยกําลังเลือนหายไปท้องถิ่นและสังคม เนื่องจากมีการรับวัฒนธรรมด้านความบันเทิงแบบใหม่ประกอบ
กับหนังประโมทัยไม่พัฒนาด้านตัวหนังและเนื้อเรื่อง ทั้งนี้มีความพยายามที่จะสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านประเภทนี้
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐในท้ องถิ่น โดยโรงเรี ย นมั ธ ยมพิ สัย นวการนุ สรณ์ โ รงเรี ย นบ้ า นดงบั ง โรงเรี ย นบ้ านโคกเพิ่ ม โคกกลางจั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้เชิญคณะหนังประโมทัยมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามได้ทําการถ่าย
ทําวีดิทัศน์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดทําโครงการอนุรักษ์หนังประโมทัยหรือหนังตะลุง
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อีสานและมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในเชิงวิชาการโดยตั้งคณะหนังประโมทัยขึ้นในชื่อคณะศิลป์อีสาน
เป็นคณะของนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกดนตรีพื้นบ้านและมีการจัดเรียนการสอนเกี่ยวกับการแสดงหนังประโมทัยแบบดั้งเดิม ในรายวิชา
2001 307 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 5 ให้กับนิสิตวิชาเอกดนตรีพื้นบ้านชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาหนังประโมทัยในจังหวัดมหาสารคามซึ่งยังมีการแสดงบ้างประปราย โดยศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงลักษณะรูปหนัง
ฉากและส่วนประกอบฉาก รูปแบบการแสดง รวมทั้งประวัติ เนื้อเรื่อง เพื่อพัฒนาเป็นแอนิเมชัน 2 มิติ โดยกําหนดแนวทางการออกแบบ
การให้สีตัวการ์ตูนและฉากให้มีความร่วมสมัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจส่งเสริมและพัฒนาการแสดงพื้นบ้าน และเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของหนังประโมทัยอันจะนําไปสู่การผดุง
รักษามรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะรูปหนังประโมทัย
2. ออกแบบตัวการ์ตูนและฉากให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย
3. พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
4. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมหลังชมแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย

ขอบเขตของการวิจัย
1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 คณะหนังประโมทัยที่ยังคงทําการแสดงอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคามจํานวน 3 คณะได้แก่
1) คณะ ส. สําลีประโมทัยลาว
2) คณะ ศิลป์อีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) คณะ เพชรอีสานโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
1.2 นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.3 คณะหนังประโมทัยคณะ ส.สําลีประโมทัยลาว บ้านดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็นคณะที่มีความเก่าแก่ที่สุดและยังคงทําการแสดงอยู่ในปัจจุบัน
1.4 กลุ่มผู้ชมแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย คือนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เรียนในรายวิชา 2001 307 ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้าน 5 จํานวน 19 คน
2 ขอบเขตของการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ
2.1 ลักษณะตัวละครรูปหนัง จํานวน 12 ตัวละคร และฉาก จํานวน 5 ฉาก
2.2 เนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดง คือ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทองศิลป์ชัยและสิงหราช
2.3 เทคนิคทีใ่ ช้ในการสร้างการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 2 มิติ คือ เทคนิค Cut Out Animation
3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังประโมทัย
3.2 แอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทอง ศิลป์ชัยและสิงหราช
3.3 แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ชมหลังชมแอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัยได้รับการพัฒนาเป็นแอนิเมชัน 2 มิติ ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ทําให้หนังประโมทัยของ
จังหวัดมหาสารคามได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เป็นการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มและช่วยเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1 ระยะที่ 1
1.1 การศึกษาค้นคว้าเอกสารตําราและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังประโมทัย เพื่อนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาข้อสรุป ด้าน
ประวัติ เรื่องราวเนื้อหา ในเชิงแนวคิดในการทํารูปหนัง ลักษณะตัวละคร ฉาก และรูปแบบการแสดง
1.2 การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่นํามาแสดง ตัวหนัง แนวทางการพัฒนาและการเผยแพร่หนัง
ประโมทัยจากการสนทนากับหัวหน้าคณะหนังประโมทัยที่ยังคงทําการแสดงอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดมหาสารคาม คือ นายบุญลี พลคํา
มาก
2 ระยะที่ 2
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทอง ศิลป์ชัยและสิงหราช
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัยเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวการ์ตูน ฉากและ
ส่วนประกอบฉากซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพ 1 สังข์ทอง
การวิเคราะห์
วัสดุ หนังวัวรูปแบบ ตัวพระลูกชายคนแรกของนางลุนเป็นโอรสของพระอินทร์ที่อาสาลงมาเกิด มีทอ่ นบนเป็นมนุษย์ ช่วงเอวถึง
สะโพกเป็นหอย และมีส่วนขาเหมือนมนุษย์ปกติ มือถือพระขรรค์
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แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
เด็กชายลูกคนแรกของนางลุนอายุ 4 ขวบ ท่อนล่างอยู่ในหอยสังข์ นิสัยร่าเริง ชอบเล่นสนุกกับพี่น้อง (สิงหราชและศิลป์ชัย) มี
ดาบเป็นอาวุธ การให้สี สีของร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป สวมกางเกงขาสั้นสีดํา ไม่สวมเสื้อ ส่วนหอยสังข์ใช้สีเหลืองทอง

ภาพ 2 สิงหราชหรือสีโห
การวิเคราะห์
ตัวพระ ลูกชายของนางจันทา เป็นโอรสของพระอินทร์ที่อาสาลงมาเกิด มีท่อนบนเป็นมนุษย์ ครึ่งล่างเป็นตัวช้าง มือถือหอก
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
เด็กชายลูกชายของนางจันทา อายุ 4 ขวบ ส่วนหัวเป็นช้าง ร่างกายเป็นสิงโต แข็งแรงลักษณะนิสัยโตเกินวัย กล้าหาญ จิตใจดีมี
หอกเป็นอาวุธการให้สี ส่วนหัวและร่างกายเป็นสีน้ําตาลแบบขนสิงโต สวมกางเกงขาสั้นสีดํา ไม่สวมเสื้อ

ภาพ 3 ศิลป์ชัย
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การวิเคราะห์
ตัวพระลูกชายของนางจันทา ซึ่งเป็นโอรสของพระอินทร์ที่อาสาลงมาเกิด ทรงพญานาค มือถือคันศรและลูกศร ชุดแต่งกายโทน
สีแดง
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
เด็กชายลูกชายคนที่สองของนางลุนอายุ 3 ขวบ เป็นน้องคนเล็ก เป็นที่รักของทุกคนมีดาบและธนูเป็นอาวุธ การให้สี สีของ
ร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป เสื้อผ้าสีสันสดใส สวมหมวก สวมรองเท้าผ้าใบ

ภาพ 4 พระยากุสราช
การวิเคราะห์
ตัวพระเจ้าเมืองเป็งจานทรงพญานาค มือถือคันศร ชุดแต่งกายโทนสีเขียว
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ชายวัยกลางคน อายุ 49 ปี มีอํานาจ เจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน แต่งตัวดี ทันสมัย ร่ํารวย แต่หูเบาเชื่อคนง่าย การให้สี สีของ
ร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป สวมเสื้อผ้าทันสมัยสีโทนเย็นสวมหมวก
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ภาพ 5 นางลุนนี
การวิเคราะห์
ตัวนาง สวมชฎา รูปร่างอ่อนช้อย เป็นลูกสาวของเศรษฐี ชื่อนันทะเป็นน้องคนสาวคนสุดท้ายของนางทั้งเจ็ด และเป็นมเหสีคน
สุดท้ายของพระยากุสราช
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้หญิง อายุ 24 ปี เป็นคนไม่ค่อยพูด ขยันเก่งงานบ้านงานเรือน ซื่อสัตย์ต่อสามี แต่งกายเรียบร้อย การให้สี สีของร่างกายเป็น
แบบมนุษย์ทั่วไป สวมเสื้อผ้าเรียบร้อย สีโทนเย็น นางจันทาไม่มีรูปหนังตัวละคร
การวิเคราะห์
ตัวนาง มเหสีคนแรกของพระยากุสราช
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้หญิง อายุ 33 ปี แม่บ้านแม่เรือน ใจดี สุขุม ซื่อสัตย์ต่อสามี แต่งกายเรียบร้อย นุ่งซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก การให้สี สีของ
ร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยสีโทนเย็น

ภาพ 6 นางห้า
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การวิเคราะห์
ตัวร้าย แต่งกายด้วยเสื้อเหมือนผู้หญิงทั่วไป แววตาดุกระด้าง คิ้วเชิด ผมยาว ถือกระเป๋า เป็นภรรยาคนที่หา้ ของพระยากุสราช
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้หญิง อายุ 27 ปี หยิ่ง ขี้อิจฉา โมโหร้าย ต้องการเป็นใหญ่ในบ้าน แต่งกายสวยงาม การให้สี สีของร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป
สวมเสื้อทันสมัยผ้าสีโทนเย็น สีทึบ นางหก ใช้รูปหนังตัวเดียวกันกับนางห้า
การวิเคราะห์
ตัวร้าย เป็นภรรยาคนที่ห้าของพระยากุสราช
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้หญิง อายุ 25 ปี เจ้าเล่ห์ ขี้อิจฉา ใช้ชีวิตหรูหรา ฟุ่มเฟือย ใช้สิ่งของมีราคาทรงผมและแต่งกายสวยงาม การให้สี สีของร่างกาย
เป็นแบบมนุษย์ทวั่ ไป สวมเสื้อทันสมัยผ้าสีโทนร้อน

ภาพ 7 หมอโหร
การวิเคราะห์
ตัวอํามาตย์ รูปร่างอ้วน มีเครา ถือไม้เท้า สะพายย่าม
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้ชาย อายุ 35 ปี พูดเก่ง หลงตัวเอง เห็นแก่เงิน แต่งกายภูมิฐานน่าเชื่อถือ การให้สี สีของร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทวั่ ไป สวม
เสื้อชุดสูท ผ้าสีโทนเย็น มืดทึบ
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ภาพ 8 สี/แหมบ
การวิเคราะห์
ตัวเสนา/ตัวตลก ผมสีแดง แต่งกายสีสดใส
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ผู้ชาย อายุ 26 ปี ซื่อ ใจร้อน จิตใจดี มีคุณธรรม แต่งตัวแบบวัยรุ่น เสื้อเชิ้ตสีสดใส กางเกงยีนส์ ขี่จักรยานยนตร์ การให้สี สีของ
ร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป สวมเสื้อผ้าสีโทนร้อน สีสันสดใส

ภาพ 9 จารย์ป่อง
การวิเคราะห์
ตัวตลก หัวเถิก พุงป่อง ถอดเสื้อ นุ่งโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ชายวัยกลางคน อายุ 50 ปี อารมณ์ดี พูดจาเรื่อยเปื่อย หัวล้าน ลงพุง นุ่งโสร่ง การให้สี สีของร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป นุ่ง
โสร่ง ไม่สวมเสื้อ เมียจารย์ป่องไม่มีรูปหนังตัวละคร
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การวิเคราะห์
ตัวตลก เมียจารย์ป่อง
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
หญิงวัยกลางคน อายุ 45 ปี ชอบร้องรําทําเพลง ขี้เล่น พูดจาทะลึ่งสัปดน รูปร่างอ้วน แต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไป
การให้สี สีของร่างกายเป็นแบบมนุษย์ทั่วไป สวมเสื้อผ้าสีโทนเย็น

ภาพ 10 ที่อยู่อาศัย, ศาลาที่พัก
การวิเคราะห์
ศาลาที่พัก มีลักษณะคล้ายศาลาทรงไทย ในเป็นที่พักอาศัยในเนื้อเรื่อง
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ที่อยู่อาศัย ฉากที่อยู่อาศัย มีลักษณะตามเนื้อเรื่องสถานะภาพและบุคลิกลักษณะของตัวละครที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนั้นๆ
การให้สี โทนสีตามเนื้อเรื่องสถานะภาพและบุคลิกลักษณะของตัวละครที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

ภาพ 11 ต้นไม้
การวิเคราะห์
ต้นไม้ ป่า ใช้ประกอบฉากในป่าทัง้ เรื่อง
แนวทางการออกแบบตัวการ์ตูน
ส่วนประกอบฉาก ต้นไม้ประกอบฉาก มีหลายลักษณะตามสภาพแวดล้อม ของสถานที่ ตามความเหมาะสม การให้สี โทนสีตาม
สภาพแวดล้อมของสถานที่ในเนื้อเรื่อง
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย และออกแบบลักษณะตัวละครตามบุคลิกลักษณะนิสัย ฉากและ
ส่วนประกอบฉากตามสภาพแวดล้อมในเนื้อเรื่องในรูปแบบแอนิเมชันและให้มีความร่วมสมัย ซึ่งประกอบด้วยตัวการ์ตูนทัง้ หมดจํานวน
12 ตัว และฉากจํานวน 5 ฉาก
2.3 การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ศิลป์ชัยและสิงหราช โดยใช้
เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหวแบบวาดแยกชิ้นส่วน (Cut Out Animation) (สุชาติ แสนพิช และสืบศิริ แซ่ลี้.2552 : 25-27) ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต (Pre-Production) ซึ่งประกอบด้วย
- กําหนดเนื้อเรื่อง โดยยังคงบทกลอนและบทเจรจาไว้ตามเดิม
- สร้าง Storyboard เพื่อให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของตัวละครและมุมกล้อง
- ออกแบบตัวการ์ตูนและฉากให้มีความร่วมสมัย
- วาดส่วนที่จะเคลื่อนไหวแยกออกมาเป็นชิ้นๆ (Cut Out Animation)
- ลงสีตัวการ์ตูนและฉาก
2) ขั้นตอนการผลิต (Production) การลงมือปฏิบัตติ ามแผนที่วางไว้
- ลงสีตัวการ์ตูนและฉาก
- ปรับแต่งและตัดต่อไฟล์เสียงบทกลอน บทเจรจาและเสียงดนตรี ให้มีความสมบูรณ์
- สร้างการเคลื่อนไหว (Animate) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพ 12 ตัวการ์ตูนบางส่วนในแอนิเมชัน 2 มิติหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
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ภาพ 13 ฉากบางส่วนในแอนิเมชัน 2 มิตหิ นังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข เติมแต่ง ก่อนนําไปแอนิเมชัน 2 มิติ ไปทดลองให้
นิสิตชม
- นําแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยแบบประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติ ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านการเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียง

ภาพ 14 แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอน พระยากุสราชเนรเทศสังข์ทอง ศิลป์ชัยและสิงหราช
4) ขั้นตอนการเผยแพร่ (Distribution) ในขั้นตอนนี้จะนําเสนอแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอน พระยากุสราชเนรเทศ
สังข์ทอง ศิลป์ชัยและสิงหราชเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม
3 ระยะที่ 3
3.1 ทําการทดลองโดยให้นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน ชั้นปีที่ 3 รับชมหนังประโมทัยในรูปแบบแอนิเมชัน 2
มิติ จากนั้นทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแอนิเมชัน 2 มิตหิ นังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทอง
ศิลป์ชัยและสิงหราช
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังรับชมแอนิเมชันและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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สรุปผลการวิจยั
1. จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่าหนังประโมทัยยังเป็นการแสดงพื้นบ้านที่สําคัญอย่างหนึ่งของชุมชนอีสานยังมีชาวบ้านให้การ
สนับสนุนส่งเสริมและได้รับความนิยมอยู่ หากแต่ควรมีการปรับปรุงทั้งตัวรูปหนัง เนื้อเรื่องหรือบทสนทนา กลอนลําเป็นต้น
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลรูปหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัยเพื่อกําหนดแนวทางการออกแบบตัวการ์ตูนทั้ง 12 ตัวและฉาก
จํานวน 5 ฉาก ให้มีความเหมาะกับยุคสมัยและยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตัวละครไว้ โดยยึดหลักการเขียนบทแอนิเมชันการสร้างสตอรี่
บอร์ด การออกแบบฉากและตัวละคร หลักการใช้มุมกล้องในงานแอนิเมชัน การใช้เสียงในงานแอนิเมชันการออกแบบ องค์ประกอบของ
การออกแบบและหลักการออกแบบมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์รปู แบบการนําเสนอภาพ
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทอง
ศิลป์ชัยและสิงหราชโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่าผลการประเมินแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึน้ ในด้านการออกแบบอยู่ในระดับมีคุณภาพดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านภาพและการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับมีคุณภาพดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และด้านบทแอนิเมชันและการ
บันทึกเสียงอยู่ในระดับมีคุณภาพดี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คุณภาพของการประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ คือค่าเฉลี่ย 3.50 ดังนั้นแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนําไปเผยแพร่ได้
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 16 คน
และเป็นเพศหญิงจํานวน 3 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดเคยชมการแสดงหนังประโมทัย ซึ่งส่วนใหญ่มโี อกาสได้ชมหนังประโมทัย
มากกว่า 4 ครั้ง มีจํานวน 17 คน และเคยชมหนังประโมทัยจํานวน 3 ครั้ง มีจํานวน 2 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนมีโอกาสได้ชม
แอนิเมชัน ซึ่งส่วนใหญ่มโี อกาสได้ชมแอนิเมชัน มากกว่า 4 ครั้ง จํานวน 17 คน มีโอกาสได้ชม 3 ครั้งจํานวน 1 คน และมีโอกาสได้ชม 1
ครั้งจํานวน 1 คน
5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีพื้นบ้าน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 19 คน หลังรับชมแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.03

ข้อเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระยากุสราชเนรเทศสังข์ทองศิลป์ชัยและ
สิงหราช
1.1 การดําเนินการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยต้องได้รบั การร่วมมือกันอย่างเป็นระบบระหว่างคณะหนังประ
โมทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้ผลิตงานแอนิเมชันและนักออกแบบ เพื่อให้ได้แอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยที่มคี ุณภาพอัน
จะส่งผลให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคามได้รับการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
1.2 การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยควรศึกษาปัจจัยนําเข้าให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่นําเสนอ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ชม ลักษณะหรือรูปแบบของการนําเสนอ จุดมุ่งหมายของการนําเสนอให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาและสิ่งที่
ต้องการให้แก่ผู้ชม เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ หรือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
2 ข้อเสนอแนะในการนําแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยไปเผยแพร่
2.1 ควรมีการปรับบทเจรจาและการสอยไม่ให้มีคําที่หยาบมากๆ และคําลามกที่เกี่ยวกับเพศ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชมซึ่งมี
หลายวัยทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุและเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป
2.2 ควรนําเสนอแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยเป็นตอนสั้นๆ เนื่องจากการแสดงหนังประโมทัยนั้นใช้เวลานามประมาณ 3
ชั่วโมง อาจทําให้ผู้ชมไม่สามารถอยู่ชมได้จนจบ ดังนั้น หากแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอนจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ชมมีโอกาสติดตามได้
อย่างต่อเนื่อง และไม่จําเป็นต้องตัดทอนเนื้อหาในการแสดงออกไป
2.3 ควรเพิ่มเติมรายละเอียดที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อเรื่อง เช่น เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังประโมทัยเพื่อ
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชมและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ชมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
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2.4 ควรเพิ่มเติมพื้นที่นําเสนอแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นที่สนใจได้รับประโยชน์ด้วย เช่น โรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม รวมถึงช่องทางการเผยแพร่แบบออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์
เป็นต้น
2.5 หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาควรมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคํานึงลักษณะของ
การวิจัยเนื่องจากการผลิตแอนิเมชันมีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และความชํานาญในการ
ใช้โปรแกรมต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการผลิตอย่างมาก เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดการทําวิจยั ด้านสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
3 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ หนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมด
3.2 ควรมีการพัฒนาแอนิเมชันหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัย โดยใช้เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหวแบบอื่นๆ
3.3 ควรมีการพัฒนาแอนิเมชันหนังประโมทัยเรื่องสังข์ศิลป์ชัยแบบ 3 มิติ
3.4 ควรมีการพัฒนาแอนิเมชันหนังประโมทัยเนื้อเรื่องอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนําผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างมีระบบและมีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อให้ ได้ข้อมู ลหรือหลักการบางอย่ างที่ จะนําไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการ หรือการนําวิ ชาการมาประยุก ต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstart) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เ พี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใ ช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คํา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คํา

2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมล์ผู้เขียนบทความ)
2.บทสรุป (Summary) คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไม่เกิน 5 คํา
3.เนื้อหา - บทนํา (Introduction)
- เนื้อหาในแต่ละประเด็น
- ส่วนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสําหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ)
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นํามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถู กต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกัน ความล่า ช้าในการตีพิมพ์บทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : นิรัช สุดสังข์. (2548).การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดห้วยแก้ว
อําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําปี 2545 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

2.9.2 การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่าง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.
2.9.4 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอ้างอิงจากสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทความออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแห่งวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแห่งน้ําพระราชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน์ หมายถึง บทความที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778

2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยู่ของไฟล์ (URL)
ตัวอย่าง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm
สามารถขอหลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่งานวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ที่ www.arch.nu.ac.th/ajnu และสามารถส่ง file ทาง E-mail ได้ที่
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